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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  خالد بن سعود احللييب.د/تقدمي بقلم مدير املركز                                         

  

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خرية اهلداة، وآله وصحبه 
  أمجعني أما بعد
كان حلما يراود املختصني يف العمل األسري يف اململكة العربية السعودية، أن جيد  فقد

الراغبون يف اإلسهام يف اإلرشاد األسري من أهل اخلري من أصحاب التخصصات املختلفة فرصة 
تأهيل أكادميية عليا؛ ليكونوا قادرين على القيام بتقدمي االستشارات التربوية واألسرية؛ على 

  .ي مهينأساس علم
فانطلق هذا الدبلوم من مركز التنمية األسرية باألحساء؛ معتمدا من مركز التدريب 
وخدمة اتمع يف كلية املعلمني التابعة جلامعة امللك فيصل باألحساء؛ ليليب جزءا من هذه احلاجة 

  .املاسة جدا
يف ) م٢٠٠٧(هـ١٤٢٨وقد جنح الربنامج جناحا منقطع النظري يف أول جتربة له عام 

األحساء، فانطلق يف السنة التالية مباشرة لينفذ يف عشر مناطق أو أكثر، متأمال أن يرحل يف كل 
عام إىل مناطق جديدة؛ لتتنم منظومة تأسيس اإلرشاد األسري على أيدي أكادمييني خمتصني، يف 

آالف، كل منطقة وحمافظة بإذن اهللا، بل ليستمر ختريج الدفعات من اجلنسني؛ عشرات ومئات و
فاالحتياج أكرب من أن يقوم بتغطيته عدد قليل من املختصني من محلة الدكتوراه واملاجستري يف 

  .هذا االختصاص احليوي املهم
أملي أن تكون هذه السلسلة من اإلصدارات العلمية التدريبية إسهاما يف بناء متكامل 

هود وأموال ضخمة؛ فنرجو ممن ملناهج جتمع بني العلمية والتدريب واملهنية، وقد بذلت فيها ج
  .يطلع عليها من أهل االختصاص أن جيودوا علينا مبالحظام ونصحهم ليتم تطويرها باستمرار

وهنا أشكر لكلية املعلمني وقفتهم التارخيية مع املركز؛ لنشر هذا العلم والتدريب عليه، 
امتها يف كل أحناء اململكة وللمؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين تفضلها بفسح الربامج إلق

اليت طلبها املركز، ولكل من تعاون مع املركز يف إجنازها، وإلخواين يف املركز الذين يبذلون كل 
  .جهدهم إلجناح هذا املشروع الرائد، الذي يعد األول من نوعه يف بالدنا

  .والشكر هللا أوال وأخريا، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله
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 ٥٠  ) تعريف ، أهداف: املقابلة ( الوحدة السابعة 
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  ٦٥  املالحق
  ٩١  املراجع
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 مقدمة

طريقة دراسة احلالة هي الطريقة التقليدية يف معظم حبوث علم النفس اإلكلينيكي، وهي أساساً استطالعية يف 

منهجها ، كما أا تركز على الفرد ، ودف إىل التوصل إىل الفروض ، ودراسة احلالة هي الوعاء الذي 

علومات والنتائج اليت حيصل عليها عن الفرد ، عن طريق املقابلة واملالحظة ينظم ويقيم فيه اإلكلينيكي كل امل

والتاريخ االجتماعي ، والفحوص الطبية واالختبارات السيكولوجية ، ويف املوقف اإلكلينيكي تتشابك 

فإن  املتغريات والعالقات إىل احلد الذي جيعل املعاجلة التجريبية ، أمراً صعباً يف غالب األحوال ، ولذلك

  . دراسة احلالة اليت تدور أساساً حول الكائن اإلنساين يف تفرده ، تكون الطريقة املفضلة لدى اإلكلينيكي

وبالرغم من أن طريقة دراسة احلالة تستخدم اليوم يف ميادين متعددة ومتنوعة مثل دراسة النمو يف علم 

واالنتحار واالبتكارية واالستجابات النفس االرتقائي ، ودراسة التغري االجتماعي ودراسات اجلرمية 

للكوارث ، واملواقف غري املألوفة ، إال أن االهتمام الرئيسي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي ينصب أساساً 

  .يف املرض النفسي والعقلي) األتيولوجية(على استخدام الطريقة يف فهم السببية 

  
  
  

                                                

  أخوكم

  النجار عبدالرزاق خالد. د                                           
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  دليل البرنامج

  دراسة الحالة: اسم المادة  
  : اهلدف العام 

التعرف على مفهوم  يف اإلرشاد األسريسني بدبلوم اردف احلقيبة إىل تنمية معارف ومهارات الد         
  .دراسة احلالة وممارسة أساليبها بطرق علمية منهجية تساعد املسترشدين  

  : يف اية املادة يتوقع من املتدرب أن      :األهداف التفصيلية 
  .أصول دراسة احلالة تاريخ ويتعرف على  .١
 .ةبني النظرة الفردية والنظرة اجلماعية لدراسة احلال يفرق .٢
 .املنهج التجرييب وبني هيقارن بينيعرف املنهج اإلكلينيكي و .٣
 .يعدد املسلمات اليت يقوم عليها علم النفس اإلكلينيكي .٤
 .حيدد املشكالت املنهجية يف علم النفس اإلكلينيكي .٥
 .واملراحل اليت متر ا ،يتعرف على الطرق املستخدمة يف إصدار األحكام اإلكلينيكية .٦
 .يعدد األهداف العامة للتشخيصو ،بالتشخيص التصنيفي يتعرف على املقصود .٧
 .بعض العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية ولدراسة احلالة حيدد .٨
 .هاأنواعاملقابلة وأهدافها ويتعرف على  .٩

 .حالة عن  اًتقرير يكتب .١٠

  :يف احلقيبة  أساليب ووسائل التقومي

  .احلضور واملشاركة - ١
    . يف األنشطة أثناء تنفيذ اجللساتاملشاركة والتفاعل - ٢
          .أوراق العمل والواجبات والبحوث  - ٣
     .  النهائي االختبار - ٤

  .لمتدربني تقسيم درجات أعمال وأنشطة املادة يرجع ألستاذ املادة ، ويقترح ختصيص سجل متابعة ل  : مالحظة 

  درجة ١٠٠  اموع  رجةد ٤٠  االختبار النهائي  درجة ٦٠  أعمال وأنشطة املادة
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 تعليمات للمتدرب
  

  وفقك اهللا:                                                  أخي املتدرب الكرمي             

انطالقاً من الرؤية الواضحة واليت تدركها متاماً لدورك يف حتقيق النجاح ألي برنامج تدرييب تأمل معي أخي 
  :العتبارات اليت نذكرك ا قبل البدء يف هذا الربنامج الفاضل يف األسطر التالية بعضاً من ا

 .كن متفائالً وابدأ أعمالك دوماً بطلب العون من اهللا وتوفيقه  -
  .تأكد من وجود مذكرة املتدرب معك يف كل احملاضرات  -
 .ليكن هدفك االستفادة واإلفادة وال جتعل مشاركتك تقتصر على التلقي فقط  -
 ؛دورك املهم يف األنشطة وانه ال أحد ينوب عنك فيها تذكر دائماًو،طةالتزم بالوقت املخصص لألنش -

 .من املهارات الفكرية والعملية  فباشرها بنفسك لتحقق أهداف التدريب لديك ولتمتلك مزيداً
احرص على االستجابة السريعة للتعليمات عند تشكيل اموعات وتوزيع األنشطة لتسهم يف استثمار  -

 .يب مبا حيقق أهداف اجللسة التدريبية وقت النشاط التدري
صه شارك جمموعتك يف احلوار والنقاش بذهن متفتح يبحث عن احلقيقة ويتقبل الرأي اآلخر ويتفح -

ومتهل ،استقبالك لألفكار فال تتعجل يف القبول أو الرفض داحليادية عنمراعياً ،ويضيف إليه من خربته 
 )يد فلننتظر عليها ونرى ماذا تصبح األفكار اجلديدة كالول( حىت اية النقاش 

احترم كل وجهات النظر حىت و ، موضوع النقاشجتنب األسئلة أو املناقشات أو األفكار اليت ال ختدم  -
 حذار من اجلدل العقيم فهو سارق للوقت عدمي النفع، و وإياك والنقد الغري بناء،ولو كنت ال تقبل ا

ال تتعصب لفكرة معينة وال تنربي للدفاع أو املعارضة ألي ف،تذكر أن األفكار املطروحة ملك للجميع -
 .منها،قبل أن تتجلى لك حقيقتها

  .احذر وجتنب عناصر التشويش ومضيعات الوقت يف الربنامج كاجلوال و احملادثات اجلانبية  -
 .أفصح عن حاجاتك التدريبية للمدرب ولزمالئك املتدربني وتبادل معهم أدوار املدربني واملتدربني  -
إين ال أملك كل : وهو  ،فكر يف مبدأ حيتاج إليه كل من يطمح لتطوير ذاته إىل درجات اإلتقان واإلبداع -

  .حتاج دائماً للتعلم أاملعرفة والعلم و
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  المنهاج

  

  )١(الوحدة 

  نظرة تارخيية على أصول دراسة احلالة -
  بني دراسة احلالة وتاريخ احلالة -
  لنظرة اجلماعيةالفرق بني النظرة الفردية وا -

  دقيقة ١٢٠

  )٢(الوحدة 
  تعريف دراسة احلالة و املنهج اإلكلينيكي و العالقة بينهما-   
  دقيقة ١٢٠  مقارنة بني املنهج اإلكلينيكي و املنهج التجرييب -

  )٣(الوحدة 

  مسلمات علم النفس اإلكلينيكي - 
  املشكالت املنهجية يف علم النفس اإلكلينيكي - 

  املنهجية اليت جيب مراعاا يف علم النفس اإلكلينيكياالعتبارات  -
  دقيقة ١٢٠

  )٤(الوحدة 

  الصعوبات املتضمنة يف عملية التشخيص- 
  طرق إصدار األحكام اإلكلينيكية - 

  مراحل األحكام اإلكلينيكية -
  دقيقة ١٢٠

  )٥(الوحدة 

  التشخيص وأهدافه العامة - 
  التشخيص التصنيفي - 
  ميالتشخيص الدينا - 

  دقيقة ١٢٠

  دقيقة ١٢٠  العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية -  )٦(الوحدة 

  دقيقة ١٢٠  )أهداف ، تعريف ( املقابلة  -  )٧(الوحدة 

  دقيقة ١٢٠  ) أنواع، شروط ( املقابلة  -  )٨(الوحدة 

  دقيقة ١٢٠  منوذج دراسة احلالة -  )٩(الوحدة 

  دقيقة ١٢٠  تقارير دراسة احلالةعرض  -  )١٠(الوحدة 
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 مدخل

عن الطب النفسي والعقلي، وعم استخدام املصطلح " دراسة احلالة"أخذ علم النفس اإلكلينيكي مصطلح 
يف اإلشارة إىل كائن إنساين يعاين من " احلالة"بالرغم من اعتراض بعض اإلكلينيكيني على استخدام كلمة 

أصالً تاريخ املرض احلايل أو  Case history "تاريخ احلالة"اضطراب بدين أو انفعايل ، ويعىن مصطلح 
تاريخ "األمراض اليت تشكل التاريخ الطيب للمريض ، ويتحدث الباحثون يف العلوم اإلنسانية عادة عن 

الوثائق "ويطلقون على البيانات اليت يستخلص منها هذا التاريخ مصطلح ، Life History" احلياة
األخصائي النفسي إىل العيادة اتسع مصطلح  وبدخول، Personal Documents" الشخصية

مدعمني بالوثائق الشخصية ،التاريخ الطيب والتاريخ االجتماعي للشخص ىفأصبح يسم،"تاريخ احلالة"
وبيانات االختبارات السيكولوجية ونتائج املقابالت ، وأصبحت احلالة العيادية موضوع دراسة اجتماعات 

يستخدم لإلشارة إىل عملية مجع البيانات وإىل البيانات " راسة احلالةد"فريق العيادة ، وهكذا فإن مصطلح 
لإلشارة إىل " تاريخ احلالة"تفضل استخدام مصطلح  )هيدا بوجلار(نفسها وإىل استخدامها إكلينيكيا ، إال أن 

ائق وتشكل الوث. لإلشارة إىل االستخدام العلمي لتاريخ احلالة" طريقة دراسة احلالة"البيانات اخلام و
تاريخ "الشخصية وبروتوكوالت االختبارات والسجالت الطبية وسجالت املقابالت التشخيصية والعالجية 

  . إال أا ال متثل طريقة دراسة احلالة بوصفها طريقة للبحث" احلالة

مثل دراسة النمو يف ؛وبالرغم من أن طريقة دراسة احلالة تستخدم اليوم يف ميادين متعددة ومتنوعة   
واالبتكارية واالستجابات  واالنتحار،ودراسات اجلرمية،النفس االرتقائي ، ودراسة التغري االجتماعيعلم 

للكوارث ، واملواقف غري املألوفة ، إال أن االهتمام الرئيسي لألخصائي النفسي اإلكلينيكي ينصب أساساً 
لعقلي ، وقد برز أخرياً اجتاه جديد يف املرض النفسي وا) األتيولوجية(على استخدام الطريقة يف فهم السببية 

جيمع بني طريقة دراسة احلالة واملنهج التجرييب ، كما فعل بايرب يف دراسة األتيولوجية اجلنسية املثلية ، وكما 
فعل جاكسون يف دراسة أتيولوجية الفصام ، كذلك استخدمت الطريقة يف دراسة التفاعل املتبادل يف عملية 

  . هنا ليست هي املريض ، ولكن عملية التفاعل املتبادل بني شخصني" لةاحلا"العالج النفسي ، و
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األولى الوحدة  

  ) ١/  ١(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، ومن خالل اللمحة التارخيية السابقة كيف منيز بني دراسة         
  ؟احلالة وتاريخ احلالة 

  
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  
  

  التمييز بني دراسة احلالة وتاريخ احلالة  ١/١ 

  
   :دراسة احلالة 

وإىل البيانات نفسها وإىل استخدامها ،يستخدم لإلشارة إىل عملية مجع البيانات " دراسة احلالة"إن مصطلح 
طريقة "و،لإلشارة إىل البيانات اخلام" تاريخ احلالة"تفضل استخدام مصطلح  )هيدا بوجلار(، إال أن  إكلينيكياً

وتشكل الوثـائق الشخصـية وبروتوكـوالت    . الةلإلشارة إىل االستخدام العلمي لتاريخ احل" دراسة احلالة
إال أـا ال متثـل   " تاريخ احلالة"االختبارات والسجالت الطبية وسجالت املقابالت التشخيصية والعالجية 

  . طريقة دراسة احلالة بوصفها طريقة للبحث
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  ) ١/  ٢(النشاط 
فروض أو نقط بداية ملواصلة البحث ، تاريخ احلالة هو قصة شخص واحد ، قد نصل منها إىل انطباعات أو  

ولكن يصعب التعميم منها أو التحقق من صدقها جتريبياً، وحول هذه القضية يدور الصراع بـني وجهـيت   
، ويـدافع   Homotheticواجلمعيـة أو العامـة   ، Ideographicالفردية األيديوجرافية : النظر

بحث العلمي ، فينادي أن كل حياة مفردة تستحق آلبورت عن شرعية دراسة احلالة الفردية بوصفها أداة لل
يف حد ذاا أن تكون موضوعاً للدراسة ، وأن اإلنسان الفرد هو أكثر من ممثل ألي مجاعة أو طبقة ، وأنـه  
أكثر من جمرد نقطة التقاء متغريات جمردة ، ولذلك يتعني دراسته بوصفه كال ، وقد ابتكرت طرق إحصائية 

للعالقات املتشابكة بني عدد من املتغريات يف الشخص الواحد ، وبذلك يتيسر إجـراء  تيسر املعاجلة الكمية 
البحوث دومنا حاجة إىل مواجهة الصعوبات الضخمة اليت تعترض الباحث يف حماولته حتقيق التكافؤ بني أفراد 

  . عديدين

 ،برية من األفرادويف اجلانب املقابل ، تنادي وجهة النظر اجلمعية بضرورة التعميم إىل أعداد ك  
واصطناع إحصائيات األعداد الكبرية بقصد التحقق التجرييب من صدق كل كشف ، سواء كان هذا 

إىل الثقة يف انطباعام وإىل اعتبارها كشوفاً ،  –تقليدياً  –الكشف فرضاً أو انطباعاً ، ومييل اإلكلينيكيون 
اً إىل أن املالحظة الدقيقة غري املتحيزة لعدد كبري من حىت يف حالة عدم توفر الربهان التجرييب ، وذلك استناد

احلاالت ال تقل يف قيمتها ، إن مل تتفوق على الطريقة التجريبية ، وقد توصل فرويد إىل كشوف النظرية ، 
وعودة  ،وايار الكبت ،والطرح والطرح املضاد ، وأنواع الكبت،وإىل أساليبه اجلديدة ، مثل حتليل األحالم

سعياً وراء التحقق من صدق ، عن طريق املالحظة بعيون مفتوحة ومواصلة االختبار األمبرييقي،املكبوت
  . شرحه لألحداث ونظريته يف السلوك اإلنساين بعامة

  : عزيزي املتدرب 
بعد قراء النص السابق ومناقشته ، قارن وباختصار بني النظرة الفردية والنظرة         

  .اجلماعية لدراسة احلالة
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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  جدول املقارنة بني النظرة الفردية و النظرة اجلماعية  ٢/١ 
   

  
  جدول املقارنة بني النظرة الفردية و النظرة اجلماعية

  

  Homotheticالنظرة اجلمعية أو العامة   Ideographicالنظرة الفردية األيديوجرافية 

  دراسة احلالة الفردية أداة للبحث العلمي

ستحق يف حد ذاا أن تكون كل حياة مفردة ت
  موضوعاً للدراسة

  اإلنسان الفرد هو أكثر من ممثل ألي مجاعة أو طبقة

  التعميم إىل أعداد كبرية من األفراد ضرورة

واصطناع إحصائيات األعداد الكبرية بقصد 
  التحقق التجرييب من صدق كل كشف

املالحظة الدقيقة غري املتحيزة لعدد كبري من 
يف قيمتها ، إن مل تتفوق على احلاالت ال تقل 

  الطريقة التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
  



 ]  الحالة دراسة [   دبلوم التوجيه واإلرشاد األسري                

 

  ١٣  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  الثانية الوحدة

 

  محكات المنھجیة العلمیة لدراسة الحالة  مدخل

  :يدعو دوالرد إىل األخذ بدراسة احلالة بوصفها منهجاً علمياً ، وذلك يف ضوء سبعة حمكات هي 

  النظر إىل الفرد بوصفه عينة يف حضارة معينة  -١
  فهم دوافع الشخص يف ضوء مطالب اتمع  -٢
  تقدير الدور اهلام للعائلة يف نقل هذه احلضارة  -٣
  إظهار الطرق اليت تتطور ا اخلصائص البيولوجية للفرد إىل سلوك اجتماعي والتفاعل مع الضغوط االجتماعية  -٤
  لرشد النظر إىل سلوك الراشد يف ضوء استمرار اخلربة من الطفولة إىل ا -٥
  النظر إىل املوقف االجتماعي املباشر بوصفه عامالً يف السلوك احلاضر وحتديد أثره على وجه اخلصوص  -٦
  وأخرياً إدراك تاريخ احلياة من جانب اإلكلينيكي ، بوصفه تنظيماً مضاداً لسلسلة من احلقائق غري املرتبطة  -٧

د التوصل إىل معايري تزيد من ثبات دراسة احلالة وتوحيد ومن املؤكد أن احلاجة ماسة اليوم ملواصلة البحث بقص 
  . تناول معلوماا

ن عملية التطبيع االجتماعي متر بثماين مراحل، وهذه املراحل افتراضية توصـل  أولقد أوضح إيركسون   
ية تتطلـب  أزمة نفس ة، وتعترب كل مرحلة من هذه املراحل الثمانييإليها من خالل خربته الطويلة يف العالج النفس

  :وفيما يلي عرض ملراحل النمو النفسي. احلل قبل أن يتمكن الفرد من االنتقال إىل املرحلة التالية بسالم
  
 

  ) ٢/ ١(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

من خالل ما عرفته، وبالتعاون مع زمالئك يف اموعة اكتب تعريفاً للمنهج اإلكلينيكي         
  ؟القة بينهماوبني الع،ودراسة احلالة

  
: املنهج االكلينيكي 

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................   
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: دراسة احلالة 
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  
: العالقة بينهما 

.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................  

  
 

   العالقة بينهماج اإلكلينيكي ودراسة احلالة واملنه  ١/٢ 

  :تعريف املنهج اإلكلينيكي
و البعض يسميه .. تعين عيادة Clinicحيث أن . املنهج اإلكلينيكي هو املنهج العيادي       

م النفس و البعض خيلط بينه و بني عل) الذي يتخذ من الفراش موضوعاً للدراسة ( علم النفس السريري 
مبعىن أنه يشمل  ؛كما يقال له العيادي.. أيضا ألسوياءلكن الصحيح أن اإلكلينيكي يشمل ا! املرضي

  .احلاالت اليت ترتاد العيادة واليت ال ترتاد العيادات
  :تعريف دراسة احلالة

  .. هي الدراسة العميقة حلالة فردية    
وإمنا ميتد إىل ،إننا جند أنه ال يقتصر على املرضىف.. جند أنه و بالرغم من بساطة التعريف و حمدوديته - 

... حالة فردية أو مجاعية..ن احلالة الفردية قد تعين حالة مرضية أو سوية إاألسوياء أيضا، حيث 
أو كهال، فالتعريف مل يتضمن سوى منهجية التناول وليس  و شيخاًأ،أو امراة ،أو رجل،حالة طفل

  .اخصائص أو مواصفات احلالة يف حد ذا
و هل ألنه طبيعي وال يعـاين  ! زميلة له؟/ طالبة بدراسة حالة زميل/ هل ميكن أن يقوم طالب: مثال - 

! فهل ميكن إجراء دراسة حالة عليهـا؟ . د على عياداتدرتمن أية أمراض أو أعراض ظاهرة و ال ي
 .نعم :اًاإلجابة يقين

هل سـيدرس  ! ل يوجد هذا املنهج؟ه.. علم االقتصاد: وحينما ننتقل إىل بعض العلوم األخرى مثل - 
 !حالة فردية يف االقتصاد؟
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.. االقتصاد القطري"هناك مثال من بني الكتب كتاب امسه  ،)حالة دولة(سيدرس حالة فردية .. نعم - 
أو ،و قد تكون هذه احلالة هي دولة ندرسها من الناحية االقتصـادية أو االجتماعيـة  " دراسة حالة

ا فلو وجدنا مثال دراسة حالة يف القانون، أو السياسة أو الفـن، فـال   اخل، لذ........السياسية أو 
حال اجتماعي، اقتصـادي،  (ممكن ترتبط بالكيف ) فرد واحد(نندهش، فاحلالة هنا ال ترتبط بالكم 

 ).اخل....سياسي
ن فكلمة حالة هنا هي حالة باملعىن املطلق، ال تقتصر على األطفال مثال دون الراشدين، أو الذكور دو

  . فهي مطلقة مل حتدد بأي شيء  ،بل تشمل هؤالء مجيعاً..... اإلناث، أو الريف دون البدو
  
  
  
  
 

  ) ٢/ ٢(النشاط 
  :    سؤال 

  هل تصلح نتائج دراسة حالة واحدة للتطبيق و التعميم على جمموعة كبرية ؟  
حد يصلح لتمثيل عادات لو ابتعث مواطن سعودي إىل الواليات املتحدة األمريكية، فإىل أي : مثال -

  اتمع السعودي؟ بنسبة كم يف املائة؟
حساء، فهل أطبق أللو أردنا أن نقوم بدراسة حول اجتاه السعوديني حنو اإلعاقة يف منطقة ا: مثال آخر  -

  عن االجتاه حنو اإلعاقة؟ شخص؟ أيهما أكثر تعبرياً ٥٠٠االستبيان على شخص واحد أم 
  .املنهج اإلكلينيكي الذي حنن بصدده اآلن و املنهج التجرييب: امليدانهناك منهجان متصارعان يف 
  : عزيزي املتدرب 

  كلينيكي و املنهج التجرييبإلالفرق بني املنهج ا بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، ما   
  

:  اإلكلينيكياملنهج 
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................  

: املنهج التجرييب 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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.......................................................................................................
....................................................................................................... 

 

  و املنهج التجرييب اإلكلينيكياملنهج   ٢/٢  
املنهج اإلكلينيكي : منهج يعتمد على التشابه، فنحن مجيعاً متفقون يف الكيف،وخنتلف يف الكم 

! واالختالف يكمن يف املقدار فقط ،هي فاملشاعر هي.. فقط  
احلالة النفسية املتحركة، احلالة املتواترة املستمرة، مفهوم  :أي املنهج االكلينيكي يتبىن الرؤية السيكودينامية

  .دراسة شخص بكل ما حيتويه نريد.. الصراع و التفاعل و االصطدام بالواقع
يعين يف ضوء اتمع الذي تنتمي إليـه، و  ) يف بيئتها(ن املنهج اإلكلينيكي هو الدراسة العميقة حلالة فردية إ

و واحد من أهم أهداف .. هي ليست حالة معلقة بني السماء و األرض، بل هي منتمية للكل الذي تتصل به
  جكلينكي هو حتديد طرق العالإلاملنهج ا
  .. يقوم الباحث بوصف التفاعل بني هذه املتغريات بغض النظر عن أيها يؤثر على اآلخر:كلينكيإلاملنهج ا

  !و هكذا... و ال جيوز! و كيف؟ و ال ميكن.. منهج جييب عن التساؤل السابق بال :املنهج التجرييب 
لذلك فـال بـد أن أدرس   ) تغري التابعأثر املتغري املستقل على امل(املنهج التجرييب قائم على دراسة السببية 

كلينكي فال يتدخل بل يصف الوضع على اإليتدخل و يضبط املتغريات، أما يف فالباحث ،املتغريات و أضبطها
  .ما هو عليه

مع املنهج التجرييب، فاملنهج التجرييب يعتمد على الكم و يعطـي   اًكبري اًيتعارض املنهج اإلكلينيكي تعارض
  .فهو قائم على دراسة احلالة. حاالت ٥-٣أما اإلكلينيكي فيدرس حاالت قليلة من ،م نتائج تصلح للتعمي

حلالـة   عامل كيمياء دخل إىل علم النفس صدفة من خالل ما قام به من دراسة:جان بياجيه: مثال  
نساين تنطبق علـى اجلميـع دون   إلو أصبحت دراساته هذه قوانني للنمو ا،كل واحدة من بناته الثالث

  .اءاستثن
املنهج اإلكلينيكي مطالب بتحقيق أهداف العلم كاملنهج التجرييب، مطالب بـالفهم مث التنبـؤ مث     

  .الضبط و التحكم
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 الوحدة الثالثة
 

  )٣/ ١(النشاط 
  : عزيزي املتدرب  

بدال  ،ا مسلمات إنسانيةإوأريد أن أقول ،لدينا جمموعة من املسلمات يف علم النفس اإلكلينيكي
  :فمن ذلك  نيكيةمن إكلي

  :مفهوم الدافعية - ١
  :االتساق و االطراد - ٢
  :الالشعور- ٣
  :أن كل سلوكنا متعلم - ٤

  .بالتعاون مع زمالئك يف اموعة قم بشرح أحد هده املسلمات    
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................  

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  
.......................................................................................................
.......................................................................................................   

 

  مسلمات علم النفس اإلكلينيكي  ٣/ ١

  :لدافعيةمفهوم ا -
ن للشعور باحلب، وندرس أي علم من العلوم فالبد أن جند هذا املفهوم فكلنا مدفوع حينما 

لكن درجاا هي اليت ،فهناك دوافع لدى اجلميع،اخل ، وال أحد خيتلف على وجود الدافع...األمان
  ..لألولويات ختتلف، و هي مرتبطة بتنظيم هرمي خيتلف وفقاً

و احلتمية النفسية تعين أن  ،باحلتمية النفسيةق منها أي ختصص هي ما يسمى إن القاعدة اليت ينطل   
  .كل سلوك حمكوم بسبب هفوات اللسان
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هناك زميل قام بدراسة عندما طرحها القى من السخرية ما القى رمبا من بساطة املوضوع و : مثال  
السؤال ملاذا؟ هذا )  احلماماتحتليل الرسوم على اجلدران يف: (تفاهته أو التعقيد، عنوان هذه الدراسة

  سلوك و لكن ما هي أسبابه؟ و هل ميكن أن نصل إىل زمن ال نرى فيه وجود هلذه الظاهرة؟
  :االتساق و االطراد - ٢
أن فالنة عملت  : االتساق حيمل يف طياته االختالف الذي ينتج السلوك، الثبات و التغري، مثال نقول 

ن عندما أنسب نفس هذا السلوك إىل شخصية أخرى ال نصدق فنتقبل ذلك و نصدق لك،كذا و كذا 
  ..يعين مهما بلغت درجة االحنراف سيظل السلوك متسق مع الشخصية!! يناسب  ال: و نقول

    :الالشعور - ٣
هل ! أيضا هل ميكن أن ننكر وجود ما يسمى بالالشعور؟ اإلنسان ما هو إال كتلة ال شعورية متحركة 

  شعور على السلوك؟نستطيع أن ننفي أثر الال
فأحالمنا ومشاعرنا وخيالنا وأشياء كثرية ال تظهر على ؛وكلمة سلوك البد من التحفظ عليها  

  !السلوك
ومن بينها مثال ،لقد قام فرويد بتحليل عدد كبري من الروايات و القصص و األساطري و اللوحات  

ألا مل  ؛تعليقا على قصة مل يقم بتحليلها قاهلا لوحة املوناليزا الشهرية وغريها، و له عبارة مجيلة جداً
خصائص : و كأنه يريد أن يقول) إننا نصنع من نفس املادة اليت تصنع منها األحالم: (تضف جديد، قال

  !األحالم هي خصائص اإلنسان كما هو
و من ،ال ميكن فصله بني العمليات الشعورية و الالشعورية،الفكرة أن اإلنسان هو نسيج متداخل   
  %٨٠هة نظر التحليل النفسي أن العمليات الالشعورية تؤثر على السلوك مبا ال يقل عن وج

لديستوفسكي جند " األخوة األعداء"و عندما نقف على بعض هذه القصص بالتحليل مثل قصة   
 –أم  –و تربز العالقة الثالثية أب " أوديب"مطابقة غريبة بني حمتواها وحمتوى قصة سوفوكليس القدمية 

  !فأي عالقة بالضرورة ال بد أن تكون ثالثية) ولد أو بنت(ن اب
  :أن كل سلوكنا متعلم - ٤  

  .لكن تبقى هذه يف النهاية مسلمة ،و ذلك احتراما للنظرية السلوكية، قد نتفق قد خنتلف 
  .و ليس دراسة حالة ،و هذه املسلمات األساسية من وجهة نظري متثل فهم اإلنسان  
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  ١٩  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  )٣/ ٢(النشاط 
"يمكن قياسهف ،يوجد مبقدار يءإن كل ش: "ول ثورندايكيق  

  : عزيزي املتدرب 
  .واكتب رأياً حوهلا  ،ناقش العبارة التالية مع زمالئك يف اموعة        

  
  

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................  
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................  
.......................................................................................................

.......................................................................................................  
 

  .كلينيكي إلاملشكالت املنهجية يف علم النفس ا  ٢/٣

:شكالت املنهجية يف علم النفس اإلكلينيكيامل*  
  مشكلة املالحظة     - ١

 مشكلة التصنيف - ٢
 القياس و التقدير الكمي - ٣
  العينات - ٤

  : مشكلة املالحظة -
أن السلوك املالحظ هو سلوك خمتلف عليه، سلوك يتضمن االختالف يف تفسريه، فإذا شاهد شخصان 

  يف تقدير درجته، فكيف لنا حبل هذه املشكلة؟ نفس السلوك فإم خيتلفون يف تفسريه و رمبا حىت
هلذه املشكلة، فكم ستكون  لو قمنا بطرح مشكلة ما على طالبتني متطوعتني و طلبنا منهم حالً: مثال  

و  ،فهذا يعين أن السلوك مل يفهم% ١٠٠نسبة االتفاق على احلل املطروح؟؟ إذا مل تكن هذه النسبة 
  !ام مشكلة حقيقيةإذا اختلفنا على التشخيص فنحن أم
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  ٢٠  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

هذه ! فكيف باألخصائيني؟؟.. حىت األطباء عندما يفحصون حالة واحدة خيتلفون على تشخيصها  
  .مسألة تقديرية

  : مشكلة التصنيف - ٢
و ليس هذا هدف العلم فالبد أن يكون  ،اإلكلينيكي يقوم بالتصنيف لكن املسألة ليست منح ألقاب

و اخلطورة تكمن يف كون املعيار مرجعيته هي ذات  ،لقبهناك مربرات موضوعية حىت مينح هذا ال
مع الناس الذين مينحون أنفسهم مساحة كبرية للذاتية و  و خصوصاً! كارثة) هو شايف كدا(الباحث 

  !االعتماد على احلدس
  :القياس و التقدير الكمي - ٣
ا هنا هي يف تقدير هذا املشكلة اليت تواجهن" يوجد مبقدار فيمكن قياسه يءإن كل ش: "يقول ثورندايك 

تقدير املشاعر .... االنفعالية/ الكراهية/ املقدار، ال أستطيع أن أقارن بني شخصني يف قدرم على احلب
  !و االنفعاالت أمر شديد الصعوبة

  :العينات - ٤  
ليست كل الدراسات و كل املوضوعات و املتغريات ميكن أن ندرسها من خالل عينات كبرية، و هذا  

  ..يقوم على دراسة حاالت قليلةالعلم 
  /هناك نوعان من العينات  
و ال يوجد صعوبة على . يعين موجودة بكميات هائلة يف اتمع: عينات موزعة توزيعا اعتداليا - 

 .اإلطالق يف احلصول عليها
  .مليون مثال يف منطقة واحدة ٤أو  ٣فقد يكون عددهم : أطفال املرحلة االبتدائية: مثال* 
و  ،ثاين من العينات تكون حاالت فردية قليلة ال نستطيع احلصول عليها إال بصعوبة بالغةالنوع ال  - 

 .تكون منتقاة بدقة و صعوبة
  ...أبناء املطلقات يف اتمع السعودي، التوحديني يف اململكة: مثال •
هناك شخص أراد أن يدرس مرضى اإليدز جلس مخس سنوات حىت يقابل عشر : مثال واقعي •

 !حاالت فقط
يف الشارع؟ و هل سيختلف الرد حينما أسأل عن طفل  اًمىت آخر مرة حملت فيها طفال كفيف: سؤال •

عادي؟ إن مثل هذه العينات ال تكون موزعة يف اتمع بشكل اعتدايل و بالتايل فإن احلصول عليها 
 .يتضمن صعوبة كربى
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  ٢١  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  لدراسة اإلكلينيكيةلاالعتبارات املنهجية     ٣/٣

حيث ال ميكن عزل ظاهرة ..هرة واحدة مبفردها يف العلوم اإلنسانيةتوجد ظا ال - ١
  .عنها ةواحد عن جممل الظواهر احمليطة ا واملتفاعلة معها والناجت

أا تستهدف دراسة الشخصية الفريدة و املتمايزة، واليت تعين دراسة اخلصائص املميزة واخلاصة  - ٢
  .بالفرد واليت جتعله خمتلفاً عن اآلخرين

مثل اختبار الشخصية متعدد  ،متعدد األوجه اًإال إذا كان اختبار ،ال جيوز استخدام اختبار واحد - ٣
ن على األقل ياألوجه الذي يقيس جوانب عديدة من الشخصية، أما غري ذلك فالبد من تطبيق اختبار

  .حىت يعكس الثاين ثبات األول و كالمها ثبات القدرة
، هل سنستخدم املعيار اإلحصائي مثال اًال بد أن يكون املعيار واضح: دمالتركيز على املعيار املستخ - ٤

  ..أو املثايل املهم أن هوية املعيار ال بد أن تكون واضحة و حمددة
احلذر من املعرفة الذاتية باحلاالت، ال نستطيع : من االعتبارات اليت ال ميكن التجاوز عنها هي - ٥

ال ميكن أن أصل إىل تقييم  ،عمل دراسة حالة ملوضوعات نرجسيةضبطها أو التحكم فيها، ال جيوز أن أ
  )اخل...زوجيت  -ابين(من ذايت  اموضوعي جلزء نرجسي ميثل جزًء

فال جيوز أن  مراعاة أخالقيات البحث يف عدم استغالل احلاالت، و هذه نقطة أخالقية مهمة جداً  - ٦
  .تأذن الشخص أوالعلى شخص ال يعلم اهلدف منه البد أن أس اًأجري اختبار

 

  )٣/ ٣(النشاط 
 عزيزي املتدرب : 

من خالل ما مت عرضه ونقاشه حول االعتبارات املنهجية اليت جيب مراعاا يف علم النفس 
  .كلينيكيإلا

  .اكتب وبشكل خمتصر ما استفدته من تعلم هذه االعتبارات 
  : ما يستفاد من االعتبارات املنهجية  

  
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................  
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  ٢٢  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  الوحدة الرابعة

  )٤/ ١(النشاط 
 :عزيزي املتدرب 

أشتكي من كذا و (سأله الطبيب مما تشتكي؟ فيبدأ املريض بالتعداد فلو ذهب شخص إىل طبيب 
و يبدأ بالترجيح مث يدع اجلسم هو ،و يبدأ الطبيب يف تكوين ما يسمى بالزمالت املرضية ،) كذا و كذا 

  !فهل التشخيص هنا هو اية املطاف أم بداية املطاف؟.. ةالذي يتكلم من خالل التحاليل الطبي
  ؟تحديد أهداف دراسة احلالة بمن خالل مناقشة املثال السابق ، قم بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ـ 

  :أهداف دراسة احلالة  
١ - ........................................................................................... 
٢ -  .......................................................................................... 
٣ - ........................................................................................... 
٤ - ........................................................................................... 
٥ - ........................................................................................... 
٦ - ........................................................................................... 

  أهداف دراسة احلالة  ٤/  ١
يف حني أن التشخيص قد يكون من مهام  ،هلدف من دراسة احلالة هو التشخيصلبعض يقول اا

فالتشخيص يف اعتقاد البعض هو عملية منح ألقاب على  ،القائم بدراسة احلالة أو ال تكون
نهاية؟ والبعض يف ال فهل يعقل أن أجهد نفسي و أجهد أسرة الشخص لكي أمنحه لقباً.. مستوى عاملي

يف حني أن العكس هو الوارد فقد ينتهي دور األخصائي  ،يعتقد أن دور األخصائي ينتهي بالتشخيص
أي أن التشخيص قد مت و األخصائي ال  ،دون أن مير باللقب، أو رمبا يكون األمر واضحا منذ البداية

  ..حيتاج إليه يف هذا الوقت
  ..لة قويةيف بعض احلاالت يكون التشخيص ليس له دال  

فما الفرق بني  ،يتضمن معلومات اًمثال حنن يف اية دراستنا للحالة اليت سنقوم بدراستها سنقدم تقرير
  املعلومات اليت مجعتها و املعلومات اليت كتبتها؟
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  ٢٣  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

فهو تقرير وصفي نعم  ،أوصف فيه كل جوانب الشخصية ،للحالة اًوصفي اًيف النهاية أنا أقدم تقرير  
أو  ،عقليا اًيكون من أهدافه ملاذا أصبحت هذه احلالة على ما هي عليه؟ ملاذا أصبح معاقلكن البد أن 

لكن يتجاوز حدود  ،هو وصف! ؟....أو .....أو.....أو ،سلوكيا أو مضطرباً،او وسواسياً،توحدياً
دراسة  و منها) الفهم و التفسري(و هذا هو هدف العلم كله ؛املعلومات إىل فهم و تفسري هذه املعلومات

  .احلالة
 

  جماعي  مصادر مجع املعلومات   )٤/ ٢(النشاط 
كلينيكي النفسي هي جتميع املعلومات اهلامة وذات الداللة عن إلاملهمة الرئيسية لألخصائي ا 

كه   ورسم خطة عالجية حىت يتمكن من تكوين انطباع عنه يساعده على التنبؤ بسلو،املريض 
.كل املعلومات من مصدر واحد بل من عدة مصادر متنوعة  وال ميكننا أن جنمعمناسبة له ،   

  : عزيزي املتدرب 
منها األخصائي  يو بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، حاول أن تذكر املصادر اليت ميكن أن يستق       

  .النفسي اإلكلينيكي املعلومات الالزمة عن احلالة  
  :مصادر مجع املعلومات  

١ - ........................................................................................... 
٢ -  .......................................................................................... 
٣ - ........................................................................................... 
٤ - ........................................................................................... 
٥ - ........................................................................................... 
٦ - ........................................................................................... 

  الطرق املستخدمة يف إصدار األحكام اإلكلينيكية  ١/٤
و هذه هلا حماضرة مستقلة، و املقابلة بشكل عام ال ميكن أن ختلو دراسة : املقابلة اإلكلينيكية - ١

 أو مهارة حتقيق األهداف من،حالة منها، و من املهارات اليت البد أن نتعلمها مهارة إجراء املقابلة
  . خالل املقابلة

وتعطيك  ،صدقها وثباا وهلا،ألا عملية مقننة ،و هذه أداة مضمونة: االختبارات النفسية - ٢  
  .معلومات بالدرجات تعكس قدرات الشخص
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  ٢٤  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

    من األدوات اهلامة جدا سواء كانت لألخصائي النفسي أو غريه،: املالحظة - ٣  
يراها أهم مصدر من مصادر املعلومات  همبعضو،البعض يوردها على مضض: الزيارات املنزلية - ٤

فيعتربها األساس و كل ما عداها مكمل، و يقول إذا أردت أن جتري دراسة حالة يف أصدق حال فعليك 
  !بزيارا يف املنزل

  .شهادات وتقارير رمسية..وثائق رمسية: السجالت الرمسية - ٥
كل هذه ... هوايات، رسائل، مقتنيات، قد تكون كتابات خاصة، أنشطة فنية،: الوثائق الشخصية - ٦

  .من مصادر املعلومات ميكن أن متثل مصدراً
  

 

  )٤/ ٣(النشاط 
أمامه ثالثة أهداف أساسية يف املوقف اإلكلينيكي أوهلما أن يكون انطباعاً عن يضع األخصائي النفسي 

قرارات اليت تتعلق مبستقبل هذا أن يساعد يف اختاذ ال:  أن يضع استنتاجاته ، وثالثهما:  املريض ، وثانيهما
  .املريض ، هذا العمل هو عملية اختاذ قرار متعدد املراحل 

  : عزيزي املتدرب 
بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ما املراحل اليت يتبعها األخصائي النفسـي يف املوقـف           

  ؟اإلكلينيكي 
  :  يةكلينيكإلاملراحل  اليت متر ا األحكام ا             

١- . .............................................................................. 
٢- ............................................................................... 
٣- ............................................................................... 
٤- ............................................................................... 
٥- ................................................................................ 

  املراحل اليت متر ا األحكام اإلكلينيكية  ٣/٤
  :املراحل اليت متر ا األحكام اإلكلينيكية •

و ال بد أن يكون لدي مربرات للقبول و ،إصدار حكم إما بقبوله أو رفضه: ضالقبول و الرف - ١
  ..الرفض

  . اختيار اإلستراتيجية املناسبة - ٢
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  ٢٥  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  هل هذه األدوات مناسبة للحالة أم حتتاج إىل استبدال؟: إعادة تقييم األدوات - ٣
ات، حتليلها و أهم شئ تنظيم املعلومات، و التعامل مع نتائج االختبار: تنظيم املعلومات - ٤

  .تفسريها هذه أهم خطوة
  ..مث تنبؤ ،والوصول إىل تشخيص،هي التقرير ، يعين مرئيايت: التوصيات - ٥

يعترض و يقول أن اخللفية املرجعية للقائم بدراسة احلالة تؤثر على رؤيته، هل هو  همبعضو  
األمور الالشعورية، و  اخل فمثال إذا كان حتليليا فسوف يعلي من....حتليلي؟ أم سلوكي؟ أم معريف

فسوف يتعامل مع اإلنسان على انه جمموعة من السلوكيات و القدرات تظهر يف  اًإذا كان سلوكي
  ..و هكذا.. تعامله مع الناس بغض النظر عن أسباب السلوك

  !و حتط من قيمة أمور أخرى،إذن زاوية الرؤية ختتلف فتعلى بعض األمور نتيجة ذلك  
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  ٢٦  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  امسةالوحدة الخ

  )٥/ ١(النشاط 

 Through" الفهـم الكامـل  "من أصل إغريقـي يعـىن    Diagnosisستمدت كلمة تشخيص ا
Understanding والتشخيص كما يعىن اآلن يف الطب النفسي ويف علم النفس ، يتطلب خطوات ،

تصـنيف  ، ال) االتيولوجيـا (املالحظة ، الوصف ، حتديد األسباب : أو عمليات معينة أساسية تشتمل على
ـ والتحليل الدينامي بقصد التوصل إىل افتراض دقيق عن طبيعة وأساس مشكلة العميل أو املـريض ،بق  د ص

التنبؤ ورسم ومباشرة خطة العالج ومتابعتها وتقوميها ، وبتعبري آخر فإن التشخيص هو تقـومي خصـائص   
كالته ، أي أن التشخيص يتطلب اليت تساعد يف فهم مش) اخل... قدراته ، إجنازاته ، مساته (ل يشخصية العم

وتشتمل مصـادر  . بعد مجع املعلومات املتاحة ، حتليلها وتنظيمها والتنسيق بينها بقصد التخطيط للمستقبل
واملهنيـة  ،والسـجالت التعليميـة    ،واالجتماعيـة  ،واملعملية،املعلومات على املقابالت والفحوص الطبية 

تخدمة ، واألخصائي النفسي اإلكلينيكي يستعني يف كل هذه وكل األدوات التشخيصية املس،واالختبارات 
وخبربته ، كما أن ممارسته هلذه العمليات ميكـن أن تضـيف إىل    ،العمليات بنظرية الشخصية اليت مييل إليها

  . فهمه لطبيعة الشخصية واضطراباا ، فهي ذا تكون أساساً من املعرفة العملية
  : عزيزي املتدرب 

  .  عاون مع زمالئك يف اموعة ، اذكر األهداف العامة لعملية التشخيص  بالت        
  

  :  األهداف العامة للتشخيص
١- . .............................................................................. 
٢- ............................................................................... 
٣- ............................................................................... 
٤- ............................................................................... 
٥- ................................................................................ 
٦- ................................................................................ 
٧- ................................................................................ 
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  األهداف العامة للتشخيص  ١/٥

  : تتعدد األهداف العامة للتشخيص اإلكلينيكي وتتنوع فتشمل ما يلي  

  . حتديد العوامل املسببة •
 . التمييز بني االضطراب العضوي والوظيفي •
 . الكشف عن االستجابة لالضطراب •
 . تقييم درجة العجز العضوي والوظيفي •
 . تقدير درجة االضطراب يف مداها ويف عمقها •
 .التنبؤ باملسار احملتمل لالضطراب •
 . حتديد األسس اليت يبىن عليها اختيار منهج عالجي معني •
 . حتديد األسس اليت تدور حوهلا مناقشة احلالة مع املريض أو مع أقاربه •
 . حتديد األساس العلمي لتصنيف البيانات وحتليلها إحصائياً •

  .وجية ومكونااتكوين فرض دينامي يتصل بطبيعة العملية الباثول
  

  التشخيص التصنيفي    ٥/  ٢
اعتاد الكثريون أن ينظروا إىل التشخيص على أنه عملية حياول األخصائي عن طريقها التوصل 

إىل تسمية مناسبة أو تصنيف مناسب للمرض أو للمشكلة أو للعميل ، ويبدو أنه ال يزال هناك 
اخل ، ويزداد قناعة ... رير أن عميالً ما فصامي أو هستريي الكثري من اإلكلينيكيني يقنعون بأن يصلوا إىل تق

وقد تكون هذه التسمية مناسبة ومفيدة يف بعض . خباصة إذا اتفق معه الطبيب النفسي على هذه التسمية
فمثالً ، إذا شخص الطبيب جمموعة من األعراض على أا تشري إىل إصابة من نوع معني ، يف . احلاالت

والذي قد يكون ،ملخ ، فإنه بذلك يقدم املعلومات الضرورية لتقرير نوع العالج املطلوب منطقة معينة من ا
وحىت إذا مل يوضح التشخيص على وجه التأكيد كيف نشأت هذه اإلصابة ، . يف تلك احلالة عملية جراحية

طوات العالجية وميكننا من اختاذ اخل،ونوع احلالة القائمة  ،إال أنه يؤكد لنا طبيعة األعراض لدى املريض
  . الالزمة

وترتبط قيمة هذا النوع من التشخيص ارتباطاً وثيقاً بكفاية النظام املتبع يف تصـنيف األعـراض ،     
وتتوقف هذه بدورها على االرتباط بني األعراض والنظرية اليت نأخذ ا يف أسباب املرض ومدى اسـتجابته  
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سباب الفصام وبني حاالت فسيولوجية أو سيكولوجية معينة ، لعالج معني ، فمثالً ، إذا وجدنا ارتباطاً بني أ
فإنه يكون من املفيد أن نصنف الناس إىل فصاميني وغري فصاميني ، وخباصة إذا وجدنا أن عالجاً معيناً دون 

  . غريه يفيد بوضوح يف حاالت الفصام

سمياا ، فأي واختلفت مصطلحات هذه القوائم وم ،وقد تعددت وتنوعت قوائم التصنيف ونظمه  
قائمة حيسن أن يتبناها األخصائي النفسي اإلكلينيكي وأي املصطلحات يستخدم ؟ لعل أشهر قوائم التصنيف 
هي تلك اليت وردت يف الدليل الذي نشرته جلنة املسميات واإلحصائيات التابعة للجمعية األمريكية للطـب  

تشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقليـة  الدليل ال: والذي حيمل عنوان، ١٩٦٥النفسي والعقلي عام 
دليـل  "واليت وردت يف ، ١٩٦٧مث القائمة اليت أقرا اجلمعية العمومية ملنظمة الصحة العاملية عام  ،)٣٧(

) ١٢٠(كما أعد فرديرك ثورن ،) ١٣٤" (التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واإلصابات وأسباب الوفاة
ومن احملقق أن مثل هذه القوائم حتتاج إىل مداومة مراجعتـها يف   ،وجيةتصنيفاً تشخيصياً للحاالت السيكول

فمثالً يفضل الـبعض  . ضوء التطور املستمر للنظريات واملفاهيم ويف ضوء ما جيد من حقائق ومصطلحات
اهلبقرينيـا،  : بدالً من متييزه على أسـاس فئـات فصـام    ،اآلن متييز الفصام يف ضوء العملية أو االستجابة

  . تونيا ، والبارانويا والفصام البسيطوالكتا

ويعترض البعض على منهج التشخيص التصنيفي على أساس أنه ليس هناك ما يؤكد أن التصـنيف    
الذي نتوصل إليه يتفق مع طبيعة األشياء ، فهناك من يؤمن بوحدة املـرض العقلـي ، أي أن االضـطراب    

أم عوامل نفسية أم إصـابة بـالزهري ،    ،اًكحولي اًانأم إدم ،سواء كان سببه إصابة خمية ،العقلي هو واحد
وهي الـيت   ،وهناك من يؤمن من ناحية أخرى بأنه من الضروري الكشف عن الوحدات الطبيعية لألمراض

واليت ال ينتقل الواحد منها لآلخر ، وكذلك فليس هناك اتفاق  ،خيتلف بعضها عن البعض اآلخر يف األساس
والصحة العقلية من ناحية أخرى ، هل املرض العقلي هو  السواء ،ي من ناحيةعام حول تعريف املرض العقل

منط سلوكي مستمر بصورة غري عادية ال ميلك الفرد ضبطه إرادياً ، ومييزه هذا السلوك "كما يعرفه كيبوي 
يشـمل   ولكن التعريف ذه الصورة ؟ ة العادية يف احلياةعن غريه ويصيبه بالعجز وحيول بينه وبني املشارك
إذا عرفنا املرض العقلي بأنه فقدان أو حتريـف االتصـال   وحاالت كثرية من أمراض البدن أو كرب السن ، 

  .بالواقع ، فإن هذا التعريف ال يشمل فئات مثل العصاب والتخلف العقلي وغريمها من االضطرابات

الفرد مـن املـرض    ونواجه نفس املشكلة يف تعريف السواء والصحة العقلية ، هل السواء هو خلو  
العقلي ؟ ذلك أمر نسيب حضارياً ، فحكمنا على فعل بأنه شاذ أو سوي يعتمد إىل حد كبري على األعـراف  
االجتماعية املقبولة ، ومييز كيويب بني الفعل السوي والشاذ على أساس أن األول حيكمه الشعور وما قبـل  
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ريف يتجاهل السلوك املرضى الذي حتدده مسببات الشعور ، والثاين حيكمه الالشعور ، ولكن مثل هذا التع
للصحة العقلية ، فإن األغلـب أن   كما أنه يتجاهل التخلف العقلي ، فإذا استخدمنا السواء حكماً ،عضوية
أي على أساس السلوك الذي جيب علـى الفـرد    ،ما على أساس إحصائي وأما على أساس معياريإنعرفه 

اليت تسمح مثالً بتقبـل   ،حصائي يؤدي بنا إىل األخذ بالنسبية احلضاريةمراعاته ، ولكن األخذ باألساس اإل
االضطهاد والتمييز العنصري يف بعض اتمعات ، ومن الناحية األخرى ، فإن األخذ باألسـاس املعيـاري   
يؤدي بنا إىل التساؤل عن ماهيته ، وهكذا ندور يف حلقة مفرغة ، وحياول البعض مثل كوملان ، اخلروج من 

ذا املأزق عن طريق تعريف السلوك السوى بأنه منو الفرد وأدائه كأمثل ما يكون يف النمو واألداء مبا يتفق ه
  . مع رفاهيته وتقدم اجلماعة على املدى البعيد

وينحو بعض الباحثني إىل التصدي هلذه املشكلة عن طريق حماولة حتديد احملكات اإلجرائية لتعريـف    
حة العقلية ، ومنهم الذي حيدد احملكات اإلجرائية الستة التالية لتعريف املـرض  كل من املرض العقلي والص

التعرض للعالج النفسي ، التوافق الالسوي ، التشخيص السيكياترى ، تقرير الفرد نفسه أنه مريض : العقلي
اإلجيابيـة   وحيتاج لعالج ، نتائج تطبيق االختبارات السيكولوجية ، عدم توفر الصحة العقليـة أو احملاولـة  

  . لالحتفاظ ا

القدرة العامة علـى املواءمـة   : ومن الناحية األخرى حيدد سكوت احملكات التالية للصحة العقلية  
والتكيف ، القدرة على اإلشباع الذايت ، الكفاءة يف القيام باألدوار االجتماعية ، القدرة الذهنيـة ، ضـبط   

الناس، اإلنتاجية ، االستقاللية ، التكامل الناضج واالجتاهات االنفعاالت والدوافع ، االجتاهات السوية حنو 
  . السوية حنو الذات

ويذهب بعض الباحثني مثل بريل إىل أن هناك قدراً معيناً من االتفاق حول الفئات الرئيسية اخلمس   
 احلاالت العقلية العضوية ، الذهان الوظيفي ، العصاب ، اضطرابات الشخصية وحـاالت التخلـف  : وهي

العقلي ، وإىل أنه من املتفق عليه بعامة النظر إىل الفصام يف إطار الذهان ، وأن االختالف ليس كبرياً حـول  
األقسام الفرعية للحاالت العضوية وحلاالت التخلف العقلي ، وهو يقرر أن الدالئل تشـري إىل أنـه مـن    

   .املرغوب فيه ، ومن املمكن التوصل إىل نظام تصنيفي مقبول عاملياً

ومن املفيد يف هذا اال التمييز بني التصنيف والتسمية ، فالتسـمية هـي جممـوع األمسـاء أو       
التشخيصات أو العناوين اليت تطلق على األفراد أو على جمموعات منهم لإلشارة إىل أـم يشـاركون يف   

أو وصفاً للمصطلح يشمل خصائص هامة هلا داللتها بالنسبة ملا يعانون من أمراض ، وتتضمن التسمية تعريفاً 
األعراض وزمالا ، وجتمعات هذه االضطرابات ، أما التصنيف فهو عملية كشف أو خلق لنظام يندرج فيه 
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األفراد املتشاون أو اجلماعات املتشاة يف طبقات أو يف فئات ينظر إليها كوحدات، ومن مث ميكن اختصار 
ية هي جمموعة من املصطلحات وتعاريفها ، والتصنيف أيضاً هو التعدد الطبيعي اهلائل ، وباختصار فإن التسم

إطالق أمساء على هذا الترتيب للمسميات يف أمناط هلا معناها وداللتها ، وتتطلب التسمية دقـة التعريـف   
وتقنينه وهو أمر بالغ الصعوبة يف تناول األمراض النفسية والعقلية ، ويتطلب التصنيف أن يكون مشولياً وأال 

خل الفئات وأن يكون على أساس من أهم اخلصائص وأهم العالقات ، ويفترض كل ما سبق بالطبع أن تتدا
  . يكون فهمنا للمسميات واحداً ومتفقاً عليه يف وضوح ويف حتديد

وإذا كان التصنيف بعامة من اخلطوات األوىل واألساسية يف التقدم العلمي ، فإن اخلربة املتكـررة    
على أساس األعراض ال يساعد إىل حد كبري يف التنبؤ عن تطور احلالـة أو يف فهـم    تشري إىل أن التصنيف

االضطراب ، وقد خيتلف تصنيف نفس املريض من مستشفى آلخر ، كما أن احلالة اليت ال تكون خليطاً من 
ي عـن  أعراض تنتمى ألكثر من فئة واحدة هي احلالة النادرة ، وقد يصعب أحياناً أن منيز الوسواسي القهر

وحىت يف احلاالت اليت يبـدو أنـه    ،من هواجس البارانويا ما أن الفصامي الكتاتوين قد يعايناهلستريي ، ك
تتشابه فيها األعراض ، فإنه قد ال يتيسر احلكم بأن املشكلة قد نشأت من أسباب أو أسس واحدة ، ذلـك  

ختلفة من نفس األسباب ، واألعراض وقد تنشأ األعراض امل. أن نوع العرض قد ال يرتبط بالضرورة بأسبابه
بتاً ، فمثالً قد يكون مـص  اث اًانتقالية ومتغرية ، إال أن ما يكسب املريض منها هو الذي يغلب أن يكون أثر

اإلصبع يف وقت ما والسرقة يف وقت آخر أعراضاً لتعطش الطفل إىل احلب ، وقد حيل حملهما اإلفـراط يف  
، ومها عرضان لنفس التعطش لدى الراشد ، ولذلك فـإن فهـم العالقـة     السمنة املفرطة وبالتايل،األكل 

الدينامية بني األعراض والشخصية الكلية هو العمل التشخيصي األكثر أمهية ، والواقع أنه حيتمل يف بعـض  
ـ  ل احلاالت أن يسبب التصنيف املستخدم ارتباكاً أو تعقيداً بدالً من أن ينري السبيل أمامنا ، فإذا أدرجنا ك
  . الفصاميني يف فئة واحدة ، فإننا قد نعاجل حاالت مرضية من اضطرابات خمتلفة األصل بوصفها مرضاً واحداً

أن طبيب األمراض النفسية أو العقلية قليالً مـا حيتـاج إىل خـدمات     ؛ومن األمور ذات الداللة  
ن أعظم ما ميكن أن يقدمـه  األخصائي النفسي اإلكلينيكي لتصنيف املريض يف فئة معينة دون األخرى، ولك

األخصائي هو يف حتليله الدينامي للحالة ، فذلك باإلضافة إىل رؤية الطبيب ، ميكن أن يكون له أكرب القيمة 
  . يف فهم احلالة

وال ينفى ذلك أن يسهم األخصائى النفسي يف التصنيف ، ذلـك أن خدماتـه مطلوبـة مـثالً يف       
وبني  ،بني الذهان والعصاب ، وبني االضطراب الوظيفي والعضوي كما حيدث يف التمييز،التشخيص الفارق 
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إىل  ،العصاب واالضطرابات الناشئة عن إصابات عضوية ، ويف حسم مشكلة الضعف العقلي ومداه ونوعيته
  . غري ذلك من خدمات أخرى كثرية ومتنوعة

 

  )٥/ ٢(النشاط 
  :  عزيزي املتدرب 

  .لتشخيص التصنيفي ، خلص ما تعلمته يف عشرة أسطر من خالل العرض الذي تناول موضوع ا 
  

  :التشخيص التصنيفي 
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...................................................................................................  
  

  )٥/ ٣(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

من خالل ما عرفته عن عملية التشخيص ، ومن منطلق نتفق عليه أن عملية التشـخيص          
وأا ال تتم بيسر وسهولة تامة ، بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ما الصعوبات اليت تواجه ،تواجه صعوبات 
  ؟عملية التشخيص

  
  :التشخيص الصعوبات املتضمنة يف عملية 
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......................................................................................................  
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  الصعوبات املتضمنة يف عملية التشخيص  ٥/  ٣
  :صعوبات متضمنة يف عملية التشخيص

 اًحنن نقول أن الدراما تعتمد على املبالغة فكلما كان املوقف الدرامي مبالغ:  الصعوبة األوىل-
لكي ،، كما نشاهد يف األفالم اهلندية مثال اليت تتضمن املبالغة الشديدة اًقوي اًفيه كلما أعطى أثر

  .ن التأثريتضم
فحني وليست االجيابية ،أن ما يلفت نظرنا هو اجلوانب السلبية  جند دائماً ،و ألجل ذلك  

وال يوجد بصيص ،هذا ال فائدة معه :فأقول  ،أمسك التقرير أرى أنين أرصد كل جوانبه السلبية
  .خطري ال نستطيع إال أن نقع فيه ،و هذا منزلق ،أمل واحد أستطيع االنطالق منه

  
االهتمام باال االجتماعي، فالبد أن تتم دراسة احلالة يف سياقها االجتماعي، ال بد : عوبة الثانيةالص - 

بل البد من دراستها يف سياقها  ،اًأن أدرسها يف تفاعالا، أال أعزل الطفل أو مسة أو قدرة أو سلوك
ية الفرد يف مقابل سيكولوج -٢السياق االجتماعي،  -١االجتماعي، إذن ال بد أن نكون واعني ب

فاإلعاقة .. سيكولوجية البيئة و دور ما تساهم به البيئة احمليطة بالطفل يف تيسري قدراته أو يف مشاكله
وقد تكون لدى الطفل املعاق مشكلة خارجية و ليست  ،هي حمصلة التفاعالت الداخلية و اخلارجية

 .و ما إىل ذلكداخلية مثال حرمان بيئي، إمهال من قبل األسرة و الوالدين 
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  السادسة الوحدة

  ) ٦/  ١(النشاط 
حيث جيد فيه  ؛يعترب تاريخ حياة الفرد يف عالقاته املتبادلة مع الغري جانباً ذا أمهية خاصة بالنسبة لعامل النفس 

من أشكال اضطرابات الشخصية ، وال تعكس هذه العوامل السيكولوجية املسببة بناء  كثريةً اًأسباب
األساسي فحسب ، بل هي تؤثر كذلك يف استجابة الفرد للعوامل اجلسمية أو الثقافية ، فمثالً ،  الشخصية

تغريات الشخصية اليت حتدث بعد إصابة يف املخ، تتأثر بصفة خاصة بالشخصية قبل الصدمة ، فقد لوحظ أن 
عراض السيكولوجية ، نفس اإلصابة يف مداها ومكاا عند أفراد خمتلفني ال تؤدي بالضرورة إىل نفس األ

والعوامل السيكولوجية املسببة متعددة دائماً ، وتعمل بطريقة معقدة ومتداخلة ، ونادراً ما يرجع السلوك 
والعالمات األساسية األوىل اليت تظهر من تاريخ احلياة هي نوع  ،الشاذ إىل عامل سيكولوجي واحد

سب املناهج لدراسة تاريخ هذه العالقات الشخصية هو العالقات املتبادلة بني الفرد وغريه من األشخاص وأن
  : املنهج التارخيي ، فتقسم حياة الفرد إىل سبع مراحل

والطفولة ، Early Childhoodوالطفولة املبكرة ، Infancy) احلضانة(بداية العمر   
 Earlyوالبلوغ املبكر ، Adolescenceواملراهقة ، Late Childhoodاملتأخرة 

Adulthood ،توسط العمر ومMiddle Age  والكربOld Age . وليس املقصود من هذا
ن التغريات اليت حتدث يف أية فترة إالتقسيم التعسفي أن نقطع استمرارية تاريخ العالقات الشخصية ، إذ 

متداخلة متاماً مع التاريخ الكلي للعالقات الشخصية حىت تلك اللحظة ، ورمبا كان العمر الزمين دليالً 
  . للنضج السيكولوجي للفرد ضعيفاً

  :عزيزي املتدرب 
بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، حدد العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف مرحلة  

  . الطفولة 
  

    ...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  

...................................................................................................  
...................................................................................................  

...................................................................................................  
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  العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف مرحلة الطفولة  ١/٦
، حيث تتجه وظائف  كلية احلضانة فترة عجز تام واعتماد إن فتر): احلضانةمرحلة (بداية العمر   

الطفل أساساً حنو إشباع احلاجات الفيزيقية ، ومن الطبيعي أن متتد هذه الفترة من امليالد حىت 
ريع حيث يكون الطفل قد تعلم املشي واالتصال ، وتتميز هذه الفترة بالنمو الس ،النصف األخري من السنة الثانية

للكائن ، حيث تتمايز تدرجيياً إدراكاته للوسط احمليط به ، كما تبدأ االستجابة االجتماعية يف الظهور ، وتبدأ 
أمهية هذه ) وعلماء التحليل النفسي خباصة(جمموعات العضالت يف أن ختضع للضبط ، ويؤكد علماء النفس بعامة 

  . الفترة يف منو الشخصية الالحق

هذه الفترة حول األمومة والرضاعة ، وعلى الرغم مـن أن مشـكالت ضـبط     وتدور معظم مشكالت  
اإلخراج تعد دائماً من مشكالت احلضانة ، إال أا ال تظهر فعالً إال عندما يصبح الفرد واعياً بالسلطة وبالنظام ، 

  .وبالتايل فهي تدرج ضمن مشكالت الطفولة املبكرة ، وخباصةيف مرحلة ما قبل املدرسة

هام للوليد بالعامل من حوله هو عالقته الفيزيقية بأمه ، فإن مدى  كنظراً ألن أول احتكا: ية األموميةالرعا  
هذه العالقة وكيفيتها تضع أساس نظرته واجتاهه حنو العامل وحنو نفسه ، وحتدد الدرجة اليت تعطي ا األم الـدفء  

حوله ، وهل ستكون إقباالً وإشباعاً أم إمهاالً وحرماناً ، واحلنان والعالقات املشبعة نوع استجابات الفرد للعامل من 
فحماية الطفل ومالطفته والتحدث إليه يساعده على تنمية الشعور باألمن ، وتزداد األمومة ثراء باملشاركة مـن  

أو قصـورها يف  ، يـة  مجانب األب وبقية أعضاء األسرة ، ونستطيع أن نستدل على انعدام االحتكاكـات األمو 
ور الفيزيقي الشديد الذي يصيب الطفل ، كما جند فقر هذه االحتكاكات أيضاً يف تاريخ حياة كـثري مـن   التده

األشخاص العصابيني والذهانيني ، كما أن القلق واالضطرابات االنفعالية اليت تصيب األم أثناء احلمـل ميكـن أن   
  . ظهر يف حياة الفرد فيما بعدتكون ضارة كما ميكن أن تكون مصدراً لإلحساس بانعدام األمن الذي ي

يولد اجلوع احلاجة األساسية اليت يشعر ا الطفل ، وبالتايل فإن موقف الرضاعة له أمهية خاصة : الرضاعة  
يف النمو املبكر للشخصية ، وإشباع هذه احلاجة يف صورة هادئة ومرحية على أساس مطالب الطفل أكثر من كونه 

ذلك يشكل مصدراً آخر لألمن االنفعايل ، والطفل يف موقف الرضـاعة ال  على أساس جدول ثابت جامد ، كل 
  . الطعام فحسب ، بل هو يشعر أيضاً باللذة من عمليات املص والبلع منيشبع حاجته 

أو  ،وتنشأ املشاكل الرئيسية من وسائل الرضاعة الصناعية ، ومن االجتاهات الوالدية غري املشبعة للطفـل   
أو  ،املبتور ، وتظهر مشكالت الرضاعة هذه عندما تكون األم على جهل بأساليب الرضـاعة  من الفطام املبكر أو

عندما تتدخل خماوفها وقلقها يف هذا املوقف ، واملشاكل اليت تنمو يف موقف الرضاعة من املمكن أن تستمر مـع  
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ساعد قلق األم على تضخيم  الفرد حىت مراحل منوه التالية وقد تصبح حموراً ملشكالت سلوكية أكرب ، وخاصة إذا
  . هذه املشكالت واستمرارها

وال جيب أن ننظر إىل كل اختالل يف شكل رضاعة الطفل بوصفه مشكلة ، فاملعاملة الناضـجة واملرنـة     
واآلمنة تستطيع أن حتول دون أن يصبح هذا االختالل مصدراً للمتاعب ، وقد حيدث بعض هذه االختالالت نتيجة 

أو اختالل تركيب اجلهاز اهلضمي ، وقد يؤدي الفشل يف التعرف على هذه ،كاحلساسية ؛يزيقية لبعض العوامل الف
  . الظروف وعالجها إىل مزيد من االضطرابات السيكولوجية

وهذه هي الفترة اليت تبدأ فيها أوىل حماوالت التنشئة االجتماعية ، وتبدأ خالل اجلـزء  : الطفولة املبكرة  
كما يواجه مبشكالت السلطة والنظام ،  ،ألن الطفل يف ذلك الوقت يصبح واعياً بفرديته ،يةاألخري من السنة الثان

ويف مرحلة الطفولة املبكرة يتقدم الطفل تقدماً ملحوظاً من اعتماده وعجزه السابقني إىل استقالل يف احلركـة ويف  
لطفولة املبكرة منتهية بصفة عامـة يف  رعاية حاجاته البسيطة بنفسه ويف تطور سلوكه االجتماعي ، وتعترب مرحلة ا

  . السنة السادسة أو السابعة

ويتعلم السيطرة  ،وخالل هذه الفترة ، تعترب األسرة هي الوسط الذي ينمى فيه الطفل مهاراته االجتماعية  
قة اليت على سلوكه وفقاً للمعايري اليت تفرض عليه ، واستحسان اآلباء أو استهجام هو املرشد األساسي ، والطري

يستخدم ا اآلباء هذا االستحسان أو االستهجان هي أحد احملتمات السيكولوجية اهلامة يف منو الشخصية ، وبالتايل 
، فإن املشكالت السيكولوجية اليت تظهر يف مرحلة الطفولة املبكرة تشتمل على جانب ما من عمليـة التنشـئة   

: فيما بعد واليت ميكن إرجاعها إىل مرحلة الطفولة املبكرة هـي  االجتماعية ، ومن العوامل املسببة للسلوك الشاذ
العالقة بني الطفل والوالدين، السلطة والنظام ، التدريب على عملية اإلخراج ، النمو اجلنسي ، العدوان والكراهية 

  . وأي خربات صادمة أخرى ،، العالقة باألشقاء ، واإلحباطات الشديدة

من املمكن أن يصبح التطرف يف السلوك يف أي اجتاه بني األب والطفـل  : دينالعالقات بني الطفل والوال  
مصدراً لالضطراب االنفعايل والسلوك الشاذ فيما بعد ، وغالباً ما نرى االحنراف عن العالقة الطبيعية بني الوالدين 

  . أو التصدع العائلي،إمهال أو محاية زائدة أو مشكالت احلياة الزوجية : والطفل يف صورة

إمهال من جانبـهم   يطاملا أن الطفل يعتمد على والديه يف تقديره لنفسه وللعامل اخلارجي ، فإن أ: اإلمهال  
سيؤدي إىل استجابة سلبية من جانبه ، ويصبح اإلمهال القاسي املتطرف ملدة طويلة مصدراً أساسياً للشعور بانعدام 

أو ال  ،فقد يكون واضـحاً وصـرحياً  : لوالدي يف صور متعددةويعترب اإلمهال ا ،وللتوافق املرضي فيما بعد،األمن 
أو عند نفس الوالد من  ،شعورياً وخبيثاً ، وقد نراه كنمط ثابت يف سلوك الوالدين ، أو خيتلف فيما بني األب واألم

ـ قوقت آلخر وبطري رار علـى  ة غري ثابتة ، وقد يعرب عنه باإلنكار أو باحلرمان، أو باملضايقة أو النقد ، أو باإلص
  . أو اإلمهال التام ،مستويات من املستحيل الوصول إليها ، أو بتفضيل أخ على آخر
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وال تعتمد استجابة الطفل الفردية لإلمهال على حقيقة كونه مهمالً فحسب ، بل أيضاً على أسلوب التعبري   
سحب أو يهاجم ، ويتـراوح  وعلى مزاج الطفل بطبيعة احلال ، فقد خيضع أو يتمرد ، ين،عن هذا اإلمهال وشدته 

  . السلوك الشاذ الناجم عن اإلمهال الوالدي من جمرد أعراض سيكولوجية خفيفة إىل اضطرابات شخصية عنيفة

ستقالً سوياً يف تفاعالته م والطفل من أن ينم –شعورياً أو ال شعورياً  –عندما مينع اآلباء : احلماية الزائدة  
 ،ائدة يعم حياة الطفل ، وقد نرى ذلك يف صورة األم اليت تزيد من تدليل طفلهامع البيئة ، فإن موقف احلماية الز

ما أم إواآلباء الذين يفرضون محايتهم على الطفل بصورة مفرطة ،  ،أو يف السيطرة الباردة اليت تفرض على الطفل
ـ  . وحهم ورغبـام خيضعون بذلة لكل مطلب من مطالب الطفل أو أم يفرضون بالعنف واالستبداد قيمهم وطم

وأحياناً ما تكون احلماية الزائدة لآلباء حيلة يتغلبون ا على الشعور بالذنب الناجم عن إمهاهلم الالشعوري للطفل 
 ،أو من مشاكل أثناء محل الطفل ،، وقد تنبع كذلك من القلق الذي ينشأ عند اآلباء من شعورهم بالعجز الشخصي

وتعوق احلماية الزائدة حماوالت الطفل لكي خيترب قـواه يف مواجهـة   . ريةأو من أمراض خط ،أو من فقدان سابق
وجتعله على غري استعداد ملالقاة الواقع خارج حياته املنزلية ، ومييل األطفال الذين عانوا من احلماية  ،ضغوط البيئة

  . الزائدة إىل تنمية شخصيات خاضعة أو قلقة وغري آمنة أو كثرية املطالب

ية الزائدة ملدة طويلة يف املستقبل إىل أمناط من عدم االتزان االنفعايل وقصور النضج ، وهؤالء وتؤدي احلما  
األطفال الذين عانوا من احلماية الزائدة غالباً ما يستغلون العالقات اإلنسانية استغالالً أنانياً ، وبالتايل ال يكونـون  

  .على استعداد للزواج أو األبوة

ويف  ،إن دور اآلباء يف يئة بيئة للطفل تتسم باحلنان الوالـدي : عائالت املتصدعةاخلالفات الزوجية وال  
يف  يواألنثو يإعطائه فرصة لكي خيرب السلطة والنظام يف صورة مقبولة، وكذلك نظام القيم وتسهيل التوحد الذكر

لنمو الصحيح لشخصية وتوضح لنا األدلة باستمرار أن ا ،يف منو شخصية الطفل يشكل صحيح ، هذا الدور أساس
: ف يصبح الطفل أكثر قدرة علىوالظر هذه ففي ظل. الطفل يأخذ جمراه بسهولة عندما يوجد األب واألم يف البيت

يستطيع أن يتقبل فيه معايري اتمع دون أن تسيطر عليه وتتحكم فيه ، إنشـاء   ،الوصول إىل توافق ناضج صحي
تمداً عليهم كل االعتماد ، احلصول على اإلشـباع يف العمـل ويف   عالقات دافئة مع اآلخرين دون أن يصبح مع

ويستطيع الطفل أن حيس بدفئه وبكرامته الشخصية من خالل . اللعب ، أن يتعلم إشباع دوافعه يف صورة مقبولة
  . العالقة املشبعة بينه وبني والديه يف البيت

حتد  ق هي أسوأ الظروف وأكثرها ضرراً اليتورمبا كانت اخلالفات الزوجية وما يتبعها من انفصال أو طال  
فهذه الكراهية واالنفعالية املضطربة اليت يواجهها الطفل خالل هذه احلياة الزوجيـة  . للشخصية يمن النمو السو

العالقات يف تنمية عالقات  ذهجيعالن من الصعب عليه ، إن مل يكن من املستحيل يف بعض احلاالت ، أن يستخدم ه
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، فتكون توحداته غري واضحة ، كما أنه يشعر بالقلق وانعدام األمـن ، وهنـا يتكـون أسـاس      سوية فيما بعد
  . اضطرابات الشخصية أو السلوك

إال أن اخلالفات الزوجية ليست هي العامل الوحيد الذي يستطيع أن يقلب بناء البيت فهنـاك ظـروف     
أو غيـاب   ،موت أحـد الوالـدين  : الظروفوق النمو الصحيح ، ومن هذه عأن ت ميكنخارجة عن إرادة الفرد 

وتعتمد درجة تأثر الطفل ـذا  . أو أحدمها عن البيت ملدة طويلة نتيجة ملرض أو تأدية اخلدمة العسكرية،الوالدين 
  . االضطراب على توافقه السابق وعلى عالقاته األخرى داخل البيت أو خارجه

الئم مع املواقف الواقعية يف حضارتنا إىل أن يـتعلم  حتتاج القدرة على التوافق بشكل م: السلطة والنظام  
فهو يبدأ . الطفل تقبل السلطة ، وتعتمد الصورة اليت سيبدو ا هذا التقبل للسلطة على عالقة الطفل باألب واألم

حياته كفرد متمركز حول ذاته متاماً وال يتأثر بشيء إال حباجاته ورغباته ، ويأيت شعوره باحلرمـان مـن احلـدود    
، ) مثالً ، االنتظار الذي حيدث أحياناً قبل أن يأكل أو يستريح(البسيطة اليت تفرضها عليه عوامل الواقع املختلفة 

ويتمثل هذا املوقف . وباضطراد النمو ، يتعلم أن مصادر بعض أوجه احلرمان هي رغبات اآلباء ال الواقع الفيزيقي
  . لطفل ، تلك العملية ميتص ا بالتدريج معايري اتمعأول عالقة بالسلطة وبداية التنشئة االجتماعية ل

وعندما يضع اآلباء معايري مناسبة لنضج الطفل ويلزمونه ا بطريقة حازمة ولكنها حنونة يف نفس الوقت ،   
فإن الطفل جيد أنه من املمكن أن يتقبل متطلبات الواقع املفروض عليه ، ومن ناحية أخرى ، عندما يضـع اآلبـاء   

أو يفرضوا عليه بطريقة تعسفية جامدة فإن الطفل سوف يستجيب إما بالتمرد أو  ،ويات أكرب من طاقة الطفلمست
فإن األمر خيتلط ،باخلضوع الزائد ، وعندما ال توضع له مستويات أو عندما تفرض عليه مستويات بطريقة غري ثابتة 

مناسب ، ويف النهاية يستحيل عليه أن يتوافق مـع  وال تنمو لديه القدرة على حتمل اإلحباط بشكل ،على الطفل 
  .متطلبات النضج

من املراحل احلرجة واحلساسة يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل هي منو : التدرب على عملية اإلخراج  
ضبط التبول والتربز ، واحملاوالت اليت تبذل لفرض مستويات معينة للضبط والنظافة على الطفل قبـل أن يكـون   

ومن املمكن أن يؤدي الضغط . عداً هلا فيزيقياً وانفعالياً ، أحياناً ما تكون سبباً يف الشعور املبكر بالعجز واخلوفمست
ويهتم علماء التحليل النفسي خباصة . املستمر يف هذه الناحية من سلوك الطفل إىل مشكالت يف الشخصية فيما بعد

ن بعض السمات مثل الشقاوة والعناد والنظافة القهرية والنزعة إىل بعالقة الطفل باآلباء يف هذه املرحلة ، ويرجعو
وأحياناً ما يشكل تدريب الطفل على عادات سوية فيمـا  . الترتيب إىل التدريب غري السليم على عملية اإلخراج

العمليـة   وعادة ما تكون املبالغة يف أمهية هذه. خيتص باإلخراج أوىل عالقة حساسة بالسلطة بني الطفل والوالدين
  . دورها كأم انعكاساً لقلق األم نفسها فيما خيتص بالنظافة أو لشعورها بالعجز يف
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تبدأ معرفة الطفل باجلنس مع وعيه جبسمه واكتشافه له ، مث تزداد معرفته عندما يصـبح  : النمو اجلنسي  
ديد للطفل على اجتاهه األساسي حنو وتؤثر استجابات الوالدين هلذا التعلم اجل. واعياً بالفروق التشرحيية بني اجلنسني

اجلنس ، والتصرف الصحيح للوالدين هو االستعداد لإلجابة عن أسئلة الطفل مباشرة وحبرية وموضوعية وعلـى  
مستوى مناسب ، األمر الذي يعطي الطفل فرصة لكي ينظم معرفته اجلنسية كجزء طبيعي من خربتـه التعليميـة   

ة اليت تبعث يف الطفل مشاعر اخلجل أو الذنب أو الغموض فمن املمكن أن تكون الكلية ، وأما االستجابة الوالدي
بداية املصاعب يف طريق التقبل السليم للوظيفة اجلنسية يف احلياة ، وقد يؤدي التدليل املفرط من جانب اآلباء إىل 

ومن ناحية أخرى ، فإن . شباعإثارة املناطق الشبقية من جسم الطفل وبالتايل يساعد على التكيف هلذا اللون من اإل
  . إىل أن يرتد إىل إثارة نفسه كلون من ألوان اإلشباع ،اإلمهال العاطفي املستمر قد يدفع الطفل

وخالل هذه املرحلة من الطفولة املبكرة تكون العالقة االنفعالية بني الطفل وبني والده من اجلنس اآلخـر    
، وهذا املوقف ال يتضمن االرتباط بالوالد ) أو املوقف األودييب(ديبية وهذه ما مساها فرويد بالعالقة األور. شديدة

وعندما توجد هذه العالقة . من اجلنس اآلخر فحسب ، بل أيضاً شعور احلسد والتنافس ضد الوالد من نفس اجلنس
ميمة اليت يالحظها العنيفة تكون طريقة حلها حرجة بالنسبة للنمو االنفعايل املقبل ، وقد يكون للمواقف اجلنسية احل

وحىت رؤية . ألنه يفسر املوقف على أساس أنه تعبري عن عدوان وليس عن عاطفة ؛الطفل بني الوالدين تأثري صادم 
  .أجساد اآلباء وهم عرايا يف بعض األحيان يسبب ضيقاً انفعالياً

ي ترتكز عليه أبعاد هامة ويعترب االجتاه حنو اجلنس الذي تكون يف مرحلة الطفولة املبكرة هو األساس الذ  
من شخصية البالغ ، مثل عالقاته باجلنس اآلخر ، والقدرة على تبادل احلب والعاطفة ، والقدرة على القيام بأدوار 

  . واالجتاهات املعوجة هي أساس العديد من مشاكل الشخصية فيما بعد. ذكرية أو أنوثية يف احلياة

لم السيطرة على جهازه العضلي ، اكتشف قدرته على االستجابة كلما منا الطفل وتع: العدوان والكراهية  
للبيئة بصورة عدوانية ، والشعور بالكراهية الذي يظهر نتيجة اإلحباط أو اإلهانات أو التهديدات قد يدفع الطفل 

بة ونتائج تعبريه عن العدوان واستجاباته للخـربات واسـتجا  . إىل إظهار هذه القدرة العدوانية مباشرة وبوضوح
وتسـاعد  . منو الشخصية الكليـة  األشخاص اآلخرين ، كل ذلك له تأثري هام يف عملية التعلم هذه ، وأخرياً يف

اخلربات املتكررة اليت حتمل مشاعر الكراهية والتعبري عنها بالعدوان ، على حتديد أمناط الضبط اليت ستنمو مع الفرد 
رهم بالكراهية طبيعي ومقبول ولكن اإلفصاح عن هذه املشاعر وجيب أن نفهم األطفال أن شعو. حىت حياته البالغة

بالعدوان جيب أن يضبط ، وجيب أن ترتبط درجة ضبط الدفعات العدوانية مبستوى عمر الطفل ، وكذلك باملوقف 
فمثالً ، نستطيع أن نتحمل من الطفل يف سن ثالث سنوات عدواناً أكثر من الطفل يف سن سـبع  . املثري للعدوان

  . سنوات
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      وعندما متيل استجابة اآلباء للعدوان حنو التطرف يف أي اجتاه ، فإننا نتوقع أن تنشأ مصـاعب يف توافـق    
وحنو أي تعبري عن العدوان ، تنمو ،الشخصية ، فالطفل الذي جنعله يشعر بالقلق وبالذنب حنو كل شعور بالكراهية 

ولكن ، . لذنب وخوفه من العقاب إىل كف وجنب شديدينلديه أمناط من الضبط غري سليمة، فقد يتسبب شعوره با
. من املمكن أيضاً أن يؤدي الضبط الشديد اجلامد من جانب الوالدين إىل سلوك شديد التمرد من جانب الطفـل 

وبالعكس ، ينشأ منط آخر عندما يفشل اآلباء يف فرض أي ضبط على تعبري الطفل عن عدوانه ، حيـث جنـدهم   
واين املستمر كصورة من صور التوافق ، ويعترب الفشل يف ضبط العـدوان سـبباً رئيسـياً    يشجعون السلوك العد

لألعراض املعجزة ، فكثري من علماء النفس يرون أن العدوان أهم مصادر الشعور بالذنب ، وباإلضافة إىل ذلك ، 
قلق  –ذنب  –عدوان  –إحباط  :ن يكون العدوان أساس الدائرة املفرغة اليت تسري على النحو التايلأ فمن املمكن

  . إحباط أشد –

إال أن التفاعل مع اإلخـوة   ،على الرغم من أن عالقة الطفل بوالديه هي أهم العالقات: العالقة باألشقاء  
فاملشكلة األساسية يف التوافق اليت يتعرض هلا الطفل هي أن احلـب  . واألخوات يلعب دوراً هاماً يف منو الشخصية

والذي البد يثري لديه مشاعر الغـرية   ،يقسم بالتساوي ، وهذا التقسيم الذي يفرض على الطفلن أ الوالدي جيب
وبتلون توافق الطفل ملشكلة األشقاء بعدد األطفال يف األسرة ، . والكراهية من املمكن أيضاً أن يهدد شعوره باألمن

روق جسمية أو عقلية أو انفعالية تؤدي إىل وبتوزيع العمر واجلنس فيما بينهم ، وبأي ف ،وبترتيب الطفل بني إخوته
شعور الطفل بالنقص أو بالسيطرة ، كما أن الدور الذي يتخذه الطفل داخل مجاعة األسرة حيدد أمناط توافقـه يف  

  . حياته االجتماعية املقبلة

حتدد درجة  عالقات األشقاء دانفإن الطريقة اليت ينظم ا الوالوعالوة على هذه العوامل اليت ذكرناها ،   
تأثريمها على شخصية الفرد ، فاحملاباة تزيد من شعور الطفل بالغرية أو بالكراهية جتاه األخ احملبـوب ، كمـا أن   

  . شعورياً أو ال شعورياً يزيد من حدة املنافسة مع نتائج ضارة أحياناً" استخدام األخ ضد أخيه"

باعتبارها خاصية سوية من خواص الصراع  –قولة يف حدود مع –وجيب أن ننظر إىل املنافسة بني األشقاء   
من أجل النمو واالرتقاء ، إال أن العالقة التنافسية املستمرة واملبالغ فيها من املمكن أن تكون عامالً أساسياً مسبباً 

اه اإلخوة أو وقد ميتد أثره إىل احلياة البالغة ، ومن مث ، فإن الكراهية العميقة املكبوتة جت ،للسلوك الشاذ يف الطفولة
األخوات تشكل احملور األساسي للتعصب املرضي والسلوك التعويضي املتطرف واالكتئاب الذي نراه يف جمموعات 

  . خمتلفة من األعراض

ن نرجعه ا هناك فكرة شائعة عن السلوك الشاذ ، وهى أنه جيب: اإلحباطات الشديدة واخلربات الصادمة  
ة تبسيط خمل نراه شائعاً يف املسرح أو السينما أو التليفزيون ، تلك العـروض  وهذه النظر. إىل خربة صادمة معينة

إال أن الدراسات اليت أجريت علـى  . اليت جيب أن تبسط فيها األسباب وختتزل حىت ميكن عرضها يف وقت قصري
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الطفـل وقـت    حاالت ال حصر هلا توضح لنا أن تأثري أي خربة صادمة على منو الطفل إمنا يتوقف دائماً على منو
أن تؤثر يف منو الشخصية ، وكلما كانت اخلربة عنيفة  –دون شك  –وتستطيع الصدمة النفسية . حدوث الصدمة

ولكن ، حىت هذه النتيجة تتوقف على تفسري الطفل للخربة الصادمة علـى  . كان تأثريها يف إحداث املرض شديداً
جاً إذا حدث يف وقت يشعر فيه الطفل بكراهية شديدة يكون حر –مثالً  –أساس مشاعره الداخلية ، فموت األب 

جتاهه ، حينئذ قد حيمل نفسه ال شعورياً مسئولية موته ، والطريقة اليت يعاجل ا األشخاص احمليطني بالطفل هـذه  
ا اخلربة حتدد مدى تأثري الصدمة ، فإذا تلقى الطفل العون بذكاء أثناء اخلربة ستكون قوة الصدمة أقل ، ولكنـه إذ 

أعيق عن التعبري عن املشاعر املالئمة ووجد نفسه مضطراً لكبتها ، فإن تأثري الصدمة سيكون بعيد املـدى ، وقـد   
  . يكون ضاراً

موت والد أو أخ ، : واخلربات الصادمة الشائعة اليت وجد أا هامة يف ظهور االضطرابات االنفعالية هي  
مستدمية أو شديدة  تإحباطامفاجئ أو مستمر عن الوالدين ، عملية جراحية ، حادثة أو مريض شديد ، انفصال 

واحلرمان من احلاجات الفيزيقية األساسية ، كذلك تعرب نظرية التحليل النفسي أمهية خاصة إىل أثر اخلربات اجلنسية 
  . الصادمة يف إحداث السلوك الشاذ

السادسة أو السابعة من احلياة ، أي أا تبدأ مرحلة الطفولة املتأخرة عادة خالل السنة : الطفولة املتأخرة  
وبظهور قدرات عقلية ذات داللة ، ،تبدأ مع بداية دخول الطفل املدرسة ، وهي مرحلة تتسم بنمو جسمي عنيف 

وتقع ااالت احلرجـة  . جمال نشاطه االجتماعي خارج دائرة األسرة –خالل الطفولة املتأخرة  –ويوسع الطفل 
  . والتنشئة االجتماعية ،النمو اجلسمي والتوافق املدرسي: للتوافق يف ثالثة فئات

تتسبب النقائص اجلسمية والتشوهات واالختالفات العنيفة يف مظاهر النمو يف مشكالت : يالنمو اجلسم  
توافقية شديدة للطفل يف هذه الفترة من حياته ، فهذه القيود حتد من حركته احلرة حنو املشاركة اجلماعية ، وخاصة 

يصبح من الصعب على األسرة يف هذه املرحلة أن تفهمه أو أن تقدم له العون ، بل يكون من الصعب عليه هو  أنه
وحنن نعرف أن األطفال ميـالون بطبيعتـهم دائمـاً    . أن حيصل على عون األسرة وهو يتحرك خارجها يف اتمع

ة الطفل على أن يتوافق مع مشكالت مـن  ومن مث ، فإن قدر. للتشهري بقسوة بالعيوب اجلسمية لألطفال اآلخرين
  . هذا النوع تعتمد على الشعور باألمن الذي حصله يف حميط األسرة

إال أن النقائص اجلسمية والتشوهات ومشكالت النمو ، ال تسبب يف حد ذاا االضطراب االنفعـايل ،    
يتأثر إىل حد كبري باستجابات  فالتكيف املرضي يأتى من اجتاهات الطفل ومن حكمه على صورة جسمه ؛ وكالمها

رمبا (ويعترب التعويض من التوافقات الشائعة للنقائض اجلسمية ، الذي نراه يف منو مفرط لقدرة معينة . الناس يف بيئته
  .أو يف ظهور اجتاه باالستخفاف أو حىت االنزالق إىل اجلناح واحنرافات السلوك األخرى) قدرة غري جسمية
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واخلضوع لنظم وضعتها مجاعات غري  ، الذهاب إىل املدرسة االنفصال عن الوالدينيعىن: التوافق املدرسي  
واملشاركة يف نشاطات اجلماعة ، وكلها مصادر فعالة يف الضغط على الطفل ، ومعاجلة اآلباء واملدرسـني  ،األسرة 

. يف منو شخصـية الطفـل  هلذه املتطلبات من املمكن أن جتعل خربة املدرسة إجيابية وصحية أو جتعلها حجرة عثرة 
الضغط الزائد لكي يتغلـب علـى   : واخلربات الشائعة اخلطرية بالنسبة للنمو السوي للطفل يف حميط املدرسة هي

مقاومته لالنفصال يف البيت ، ووضع مستويات للتحصيل تفوق قدرته ، وممارسة التهديد والعنف لكي جنعل الطفل 
ى حتصيله أو على سلوكه االجتماعي ، واحلماية الوالدية الزائدة الـيت  يسلك بطريقة معينة ، ونقده أو توبيخه عل

  . تعوق منو استقالل الطفل

وقليل من مشكالت التوافق املدرسية يرجع إىل موقف املدرسة فقط ، ذلك ألن هذه املشكالت ترجع يف   
ظهور ، ولصعوبات القراءة أساسها إىل سنوات ما قبل املدرسة مث جاءت ضغوط املوقف املدرسي فساعدا على ال

، وأحياناً ما ) نظراً لتأثريها على إمكانيات الطفل لكي يشق طريقه يف احلياة كشخص ناضج(واحلساب أمهية خاصة 
ويف حاالت أخرى يكون الفشل املدرسي سبباً يف ،  تكون هذه الصعوبات أعراضاً تعرب عن اضطراب يف الشخصية

  .ايد على كاهل الطفل خالل سىن املدرسةاضطراب الشخصية نظراً للضغط املتز

باستمرار منو الطفل يف سنوات الطفولة املتأخرة ، يبدأ عادة يف االرتباطات باجلماعات : التنشئة االجتماعية  
يف أن يفرق بني أدوار الذكر واألنثى ، ويف  –ويبدأ خالل عملية التنشئة االجتماعية . وجيد مكاناً لنفسه بني أقرانه

ومن املمكن أن يصبح أي شـيء  . ويف تعلم مهارات اجتماعية أساسية ،دراته بالقياس إىل قدرات زمالئهاختبار ق
فمثالً ، الطلبات الكثرية اليت تستهلك وقت الطفل مثل . يعوق هذه العملية مصدراً للضغط والضطراب الشخصية

الجتماعي من املمكن أن تؤثر بشكل خطري األعمال املنزلية الثقيلة أو غري ذلك من األعمال اليت حتد من سلوكه ا
فرض العزلة على الطفـل ،  : ومن العوامل املدمرة كذلك. وختلق فيه شعوراً دائماً باالستياء ،على منوه االجتماعي

والقيود الشديدة على سلوكه ، وإصرار اآلباء على أن يشارك الطفل يف نشاطات تبعث السرور يف نفوسهم هـم  
  . فسه هوأكثر مما تبعثه يف ن

واألطفال الذين يأتون إىل هذه الفترة من حيام وهم يشعرون باخلجل أو الكف أو العجـز ، يعـانون     
وتسـتطيع  . مشكالت صعبة يف توافقهم ، متاماً كأولئك األطفال املرفهني الذين أصبحوا متمركزين حول أنفسهم

ي يعاين من الكف ، كما أا تستطيع أيضـاً أن  خربات اجلماعة الناجحة واملشبعة أن تظهر الطفل اخلجول أو الذ
تكبح مجاح الطفل املتمركز حول نفسه والذي يطلب الكثري ، إال أن اخلربات اجلماعية للطفل ال ميكن ختطيطها وال 
يسهل اإلشراف عليها ، وبالتايل ، فإن مشكالته اليت حيملها معه إىل داخل اجلماعة قد تـزداد حـدة بطـرده أو    

  .نه أو االعتداء عليهبالسخرية م
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  ) ٦/ ٢(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، حدد العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف مرحلة         
  . املراهقة و البلوغ املبكر 
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  صية يف مرحلة املراهقة و البلوغ املبكرالعوامل السيكولوجية املفسرة للشخ  ٢/٦  
   

تتسم مرحلة املراهقة بظهور سلسلة من التغريات الفسيولوجية اهلامة اليت : املراهقة  
تقرب الفرد من النضج البيولوجي واجلسمي ، وحتدث هذه التغريات عند البنات يف 

دث عند األوالد قبل سن ، وال حت) يف بعض األحيان يف التاسعة أو يف العاشرة(مرحلة مبكرة 
وطبقة من الدهن حتت اجللد ،الثانية عشرة ، وهذه التغريات عند البنات هي منو الثديني 

ويف . ومنو اللحية،والدورة الشهرية ، وعند األوالد منو اهليكل العضلي ، وخشونة الصوت ،
لد والبنت ، هذه املرحلة يقترب الفرد من النضج اجلنسي البيولوجي ويصل إليه كل من الو

وتشكل استجابة الفرد هلذه التغريات وللدفعات اجلنسية الناشئة آنذاك أحد املصادر األساسية 
تغريات  –مع التغريات البيولوجية األساسية  –وتظهر . لالضطراب النفسي عند املراهق

 سيكولوجية عديدة مثل منو االستقالل عن الروابط األسرية وظهور االهتمامات االجتماعية
  . باجلنس اآلخر ، والشعور باإلحباط عند عتبة النضج ، ومنو االهتمامات املهنية والطموح املهين

تتكامل التغريات البيولوجية األساسية اليت حتدث إبان املراهقـة يف  : التغريات البيولوجية  
ويف  نضج كل فرد ، وأما تأثريها يف تسبيب اضطرابات الشخصية فيكمن يف توقيتها ويف نتائجها



 ]  الحالة دراسة [   دبلوم التوجيه واإلرشاد األسري                

 

  ٤٣  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

ال يف التغريات ذاا ، فالطفل الذي ينضج مبكراً ، أحياناً ما يشعر باخلجل أو  ،استجابة الفرد هلا
الذنب نتيجة لظهور هذه التغريات ، وعلى األخص إذا كان هو أو هي غري معد لفهم معناهـا ،  

. يف هذا اال ومن ناحية أخرى ؛ يشعر الطفل الذي ينضج متأخراً بالعجز عندما يأيت بعد أقرانه
ويؤدي جهل اآلباء أو عدم رغبتهم يف مناقشة هذه التغريات بذكاء وموضوعية مع الطفـل إىل  
زيادة مشكالته ، ونظراً ألن حضارتنا تضع قيوداً شديدة على اإلشباع املبكر للحاجات اجلنسية 

  . ، فإن ظهور النضج اجلنسي البيولوجي يف املراهق حيتاج إىل فهم حساس

ويف احلفـاظ   ،وهي عامل هام يف منوه، غل املراهق بكفاءة جسمه ومظهره اجلسميوينش  
على تقديره لذاته ويف عالقاته االجتماعية اجليدة ، وتؤدي املعاجلة السيئة ملشكالت الـتغريات  

أو إىل توافق اجتماعي ،اجلسمية يف هذه الفترة من احلياة إىل أمناط من التعويض الزائد فيما بعد 
  . قاصروجنسي 

تعمل مرحلة املراهقة يف جمتمعنا على اختبار قدرة الفرد علـى  : التغريات السيكولوجية  
العمل يف دور الرجل أو املرأة وعلى إظهار املهارات يف الدور املناسب ، ويكمن جزء من هـذه  

فـق  القدرة يف التغريات اجلسمية اليت شرحناها آنفاً ، ولكن اجلزء األكرب منها يكمـن يف التوا 
  . النفسي الذي وصل إليه الفرد

وتصبح مشكالت الفرد معقدة يف هذه الفترة من حياته ، ذلك ألنه وهو يقتـرب مـن     
النضج مبسئولياته املتعددة ، نتوقع منه أن يظهر استقالالً وتأكيداً لذاته ، ولكنـه يظهـر هـذه    

عة ، الصراع مع السلطة السمات يف ظل السيطرة املستمرة لألسرة ، ومن مشاكل املراهقة الشائ
الذي يصل يف بعض األحيان إىل مستوى التمرد من وجهة نظر اآلباء ، وعندما يسمح للمراهق 
باالستقالل مبكراً ويف صورة تامة ، أو عندما مينع هذا االستقالل ويقيد بشدة فإن مشـكالت  

  . التوافق اليت تؤثر على الشخصية تظهر يف احلالة

بار قدراته ، يؤدي إىل انشغاله بنفسه ، وأحياناً مـا يظهـر هـذا    واهتمام املراهق باخت  
االهتمام بالنفس يف صورة أنانية أو عزلة أو انطواء ، ويتيح اجلو األسـرى املـتفهم للمراهـق    
وإعطاؤه فرصة احلياة االجتماعية مع أقرانه فرصة التغلب على متركزه حول ذاته ، ولكنه عندما 
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ورمبا يصبح جوهر شخصيته ،م ، فإن التمركز حول الذات يستمر معه يفتقر إىل هذا اجلو املالئ
  . فيما بعد

وعلى ذلك ، فإن احلل النهائي لعملية اختبار الذات ميكن يف الوصـول إىل توافقـات     
اجتماعية غريية وجنسية ومهنية ، ويواجه املراهق إحباطات يف كل ميدان من هـذه امليـادين ،   

ات تتالءم ومستوى نضجه ، ويف النهاية مـع اكتمـال نضـجه    ولكنه يصل بالتدريج إىل خرب
  . وبازدياد ثقته بنفسه يستطيع حتمل املسئولية حىت يصل إىل توافق مشبع يف كل ميدان منها

النمو الفيزيقـي  : والعوامل اليت تعوق التوافق اجلنسي واالجتماعي الغريي املناسب هي  
والشعور العام بالعجز ، كما أن التقدم يف التوافق  ،نوالقيود الشديدة من جانب الوالدي ،املتأخر

 ،أو تدخل اآلبـاء ،أو اخلربات التعليمية أو العملية الضيقة  ،املهين قد يعرقله التوجيه غري السليم
أو عدم وجود تشجيع من جانب الوالدين ،  ،أو عدم وجود االهتمام الكايف من جانب املراهق

  . ئوليات النضجأو عدم رغبته شخصياً يف حتمل مس

مع انتهاء املراهقة ، نعترب أن عملية منو الفرد قد اكتملت ، وينظر اتمع : البلوغ املبكر  
إىل الفرد حينئذ باعتباره شخصاً ناضجاً ، إال أن اعتماد املراهق على غريه عند معظم املستويات 

علـى الـروابط األسـرية    نظراً للمحافظة ،يستمر إىل ما بعد العشرين  –يف اتمع األمريكي 
وكذلك للسنوات الطويلة يف التعليم اليت حتتاجها التخصصات املهنيـة املختلفـة ،    ،االنفعالية

وعلى العموم ، فنحن نعترب الفرد بالغاً عندما يتحمل مسئولياته يف تكوين أسرته هـو ويصـبح   
  . وهو التوافق املهين املثمرقادراً على محاية استقالهلا ، كما أن هناك حمكاً أساسياً آخر للبلوغ 

وعلى الرغم من أن البالغ يواجه يف مستهل بلوغه عدداً من األزمات اليت تؤثر يف منـو    
شخصيته ، إال أن هذه اخلربات ال تشكل أسباباً رئيسية يف السلوك الشاذ إال يف بعض احلاالت 

اضـطرابات الشخصـية   النادرة ، وهذه األزمات يف معظمها ثانوية أو هي أسباب مساعدة يف 
املوجودة من قبل ، والفرد الذي يصل إىل مرحلة البلوغ مع شعور باألمن والثقة يف قدراته ، قد 
يعاين قلقاً أو اضطراباً يف وقت أزمة ، ولكنه يف النهاية يواجهها بشكل واقعـي ويسـتطيع أن   

مراهقته من انعدام األمن  يتوافق بكفاية ، ومن ناحية أخرى ، فإن البالغ الذي عاىن يف طفولته أو
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أو أية اضطرابات شخصية أخرى ، عندما يواجه نفس هذه األزمات فإا تدفع بأحد اضطرابات 
  . أو القلق املستمر أو اضطراب سيكوسومايت،مثل االكتئاب  ،الشخصية إىل الظهور

ى عل -إىل حد كبري –يعتمد التوافق ملشكالت احلب والزواج : احلب والزواج واألبوة  
العالقات املتبادلة مع الغري يف حياة الفرد السابقة ، والعالقة بالصور الوالدية هلا أمهية خاصـة يف  

وعالقته بـاجلنس   ،وخباصة يف هذا الدور ،هذا الصدد ، فأسلوب الفرد يف قيامه بدوره اجلنسي
لوالد من اجلنس ولعالقته با ،اآلخر إمنا هو منو مباشر لتوحده أو لتوحدها بالوالد من نفس اجلنس

اآلخر ، وتوضح لنا معظم الدراسات أن العامل الوحيد الذي ميكن أن ينبئنـا بنجـاح احلـب    
  . والزواج هو مدى السعادة الزوجية اليت عاش فيها اآلباء

والواقع أن الزواج اختبار للنضج ولالتزان االنفعايل ، ففي الـزواج السـعيد يتقاسـم      
ويواجهان املشاكل العادية يف حيـام بأسـلوب   ،خالق شخصان احلب والعاطفة حبس آمن و

واقعي مرن وفهم متبادل ، وأما الزواج غري السعيد فيجب أن نعتربه عرضاً لضعف الشخصـية  
يف الزوجني ، وعلى هذا فالزواج ليس سبباً يف السلوك الشاذ بقدر ما هو حل ملشكالت الفرد ، 

  . ن اضطرابات الشخصية الكامنة ويكشفهاإال أن الزواج غري السعيد يستطيع أن يزيد م

وتشري اإلحصائيات يف الواليات املتحدة إىل أن زجية من كل أربع زجيات تنتهي بالطالق   
 ،، وأن ثلث الزجيات الباقية غري سعيدة ، وتكشف هذه عن مدى انتشار االضطراب االنفعـايل 

والعوامل األساسـية الـيت   . اتوتنذر باتساع االضطراب بني األطفال الذين تنجبهم هذه الزجي
احلرمان االنفعايل يف الطفولة ، واألسر املتصدعة ، واإلعـداد  : تكمن خلف التوافق املرضي هي

القاصر ملطالب الزواج الفيزيقية واالنفعالية ، وكذلك ملسئولياته االقتصـادية واالجتماعيـة ،   
مالت ، والضـغوط  وجيب أن نضيف إىل ذلك مشاكل احلرب وتزايد عـدد األمهـات العـا   

  . واحلرية واخلوف الذين يسودان حياة الناس يف العصر الذري ،االقتصادية املختلفة

ظهـور اضـطرابات   : وتظهر التعاسة الزوجية يف صور مـن انعـدام التوافـق مثـل      
. واملعاملة القاسية لألطفال،وإدمان للكحول ،وخيانات زوجية  ،وقلق،واكتئاب  ،سيكوسوماتية
العجز عن إجنـاب  : األخرى اليت تعقد احلياة الزوجية وتؤدي إىل الضغط االنفعايلومن العوامل 



 ]  الحالة دراسة [   دبلوم التوجيه واإلرشاد األسري                

 

  ٤٦  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

ومشاعر الذنب اللذان يتعلقان بالعالقة الزوجية ، واحلمل، ومسـئوليات  ،األطفال ، واخلوف 
أو أهل الزوجة ، وانعدام األمـن مـن   ،وتدخل أهل الزوج ،الزوج والزوجة  وفروقاألبوة ، 

ويدعم وحـدة   ،ميكن الزوجني من معاجلة املشكالت اليومية مبزيد من الفعاليةالناحية املالية ، و
  . األسرة ، تلك الوحدة اليت تؤمن النمو السعيد ألطفاهلا

إن الطبيعة التكنولوجية املعقدة واملتغرية تمعنا ، جتعل مشكلة اختيـار املهنـة   : التوافق املهين
: لى العموم فاختيار العمل يف جمتمعنا يتم عن طريقنيمشكلة صعبة ، وع نيالبالغ اببالنسبة للشب

إىل عمل يعـد وسـيلة للعـون    ) أو مل يكملها(إما أن يتطلع الفرد الذي أى دراسته الثانوية 
ويبدأ يف التدريب والدراسة لكي  ،االقتصادي ، وإما أن خيطط الفرد إىل إعداد نفسه ملهنة خاصة

عن عمل يف أن جيرب عدة أعمال وينتقل من عمل إىل  يؤهل نفسه هلا ، وعندما يرغب الباحث
آخر يف املراحل األوىل من توافقه حىت جيد عمالً يتناسب مع اهتماماته وقدراته ، فمن املمكن أن 
يتحقق التوافق اجليد ، وأما يف حالة اختيار عمل على أساس الصدفة وعندما تكون فرصة تغيري 

، فـإن  ) اخل... زواج مبكرة أو إعالـة الوالـدين   (املالية  العمل ضيقة نتيجة الزدياد املسئولية
النتيجة قد تكون عدم اإلشباع والفشل يف استخدام كل إمكانياته والشعور بالنقص وبالذنب ، 
ويصبح استمرار عدم االرتياح يف عمل من هذا النوع حموراً الضطرابات الشخصية ، وغالباً ما 

ألعراض الفيزيقية والتوتر العائلى بـالتوافق الفاشـل يف   يرتبط التغيب عن العمل واحلوادث وا
  . العمل

وعندما خيتار الفرد مهنته بذكاء ، على اعتبار أن هناك فرصاً عديدة له يف هذا اـال ،    
فإن توافقه املهين سوف ميكنه من أن حيس باإلشباع الشخصي وبتحقيق ذاته، وأحياناً ما يساعد 

السيكولوجية على هذا االختيار ، ولكـن إذا كـان االختيـار     اإلرشاد النفسي واالختبارات
مفروضاً على الفرد مبطالب الوالدين ، أو إذا بىن هذا االختيار على أسـاس حيـل تعويضـية    
عصابية ، فإن التوافق املهين الالحق سيكون ضعيفاً ، كما سيكون اضطراب الشخصـية هـو   

ملشبع أن يكون مصدراً لألمن والقوة ، ويعوض أيـة  النهاية احملتملة ، ويستطيع التوافق املهين ا
عوامل أخرى قد دد الشخصية ، كما يستطيع التوافق املهين الضـعيف أن يكـون مصـدراً    

  . مستمراً لإلحباط والعامل املساعد اليار الشخصية
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  جماعي  العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف مرحلة متوسط العمر   ) ٦/ ٣(النشاط 
  : عزيزي املتدرب  

بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ، حدد العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف         
  . مرحلة متوسط العمر و الكرب
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  العوامل السيكولوجية املفسرة للشخصية يف مرحلة متوسط العمر و الكرب  ٣/٦
على الرغم من أنه من الصعب أن حندد هذه الفترة على أساس السنني ، : متوسط العمر  

، فمن املفروض أا متتد من الوقت الذي تصبح فيه " بالبلوغ املتأخر"ونستطيع أن نسميها 
عية واملهنية ثابتة إىل حد ما حىت فترة سن اليأس ، وهذه الفترة من احلياة هي مكانة الفرد الزواجية واالجتما

اليت نرى فيها أعلى درجات التعبري الواضح عن األمراض النفسية والعقلية ، ويؤيد ذلك توزيع األعمار يف 
 جمموع املرضى نزالء املستشفيات وإحصاءات العيادات النفسية ، ولكننا ال نستطيع أن نقول أن

االضطرابات اليت تظهر يف هذا العمر املتوسط هلا أسباا اليت ترجع إىل الوضع البيولوجى أو السيكولوجى 
هلذه الفترة من احلياة ، بل إن التغريات اليت حتدث يف هذا الوقت متكن االضطرابات الكامنة من الظهور يف 

  . شكل مرض واضح
االضمحالل : جهها الفرد يف مرحلة العمر املتوسط هيوامليادين األساسية للتوافق اليت جيب أن يوا  

  .وتضييق إمكانية تغيري املستقبل ، وسن اليأس أو انقطاع احليض،يف القوة اجلسمية ، والتغري يف جتمع األسرة
يزداد وقوع الفرد فريسة األمراض الفيزيقية خالل فترة العمل : اضمحالل النشاط اجلسمي  
ل الضغط الفيزيقي ، كذلك تضمحل القدرة اجلنسية ، وجيد الفرد نفسه جمرباً وتقل قدرته على حتم،املتوسط
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على أن يعي ذا االضمحالل الفيزيقي التدرجيي ، وتعتمد كيفية استجابته هلذه التغريات على توافقه 
  . السيكولوجي السابق ، وقد تكون االستجابة أكثر إيالماً من التغري ذاته

بوصول الفرد إىل مرحلة العمر املتوسط يصبح اآلباء واألقرباء كبار السن : التغري يف جتمع األسرة  
أكثر اعتماداً عليه أو قد توافيهم املنية ، ويكرب األطفال ويتزوجون ويتركون البيت ، كما يكرب اإلخوة 

حساس واألخوات كذلك ويستقرون يف أماكن نائية ، هذه التغريات ، ز اجلذور العائلية اليت نبع منها اإل
األصلي باألمن ، ويستجيب الشخص الذي مل حيصل على أمن شخصي خالل توافقاته السابقة هلذه التغريات 

  . باملرض النفسي
عادة ما يصبح منط احلياة خالل هذه الفترة ثابتاً، فال تصبح هناك إال : تضييق إمكانية تغيري املستقبل  

من عمره واعياً بأنه قد وضع يف طريق معني حلياته ، فإذا  فرص ضئيلة للتغري ، ويصبح الفرد يف هذه املرحلة
كان غري راض بوضعه ، فسوف يشعر دائماً بأنه لن يستطيع أن يفعل شيئاً ، ومهما كانت توقعاته بالنسبة 
للمستقبل فإا لن تعوض هذه التعاسة احلالية ، وسوف يشعر الفرد بأنه قد وضع يف مصيدة ، وتعترب هذه 

  .وامل هامة دافعة إىل املرض النفسياالجتاهات ع
فخالل النصف األخري من  ،"تغري احلياة"ونشري إىل هذه السن باعتباره : سن اليأس وانقطاع احليض  

العمر املتوسط يفقد الفرد القدرة على اإلجناب نتيجة لتغريات معينة يف الغدد اجلنسية ، ويستمر الدافع 
ية مشبعة ولكن يف قوة متداعية ، وهذه التغيريات اليت تكون اجلنسي والقدرة على إقامة عالقات جنس

ي ، تكون أشد إيالماً لألنثى طاملا أا تؤدي إىل التوقف التدرجيي يف دمصحوبة بتكيف واسع يف اجلهاز الغد
متطرفة ، وقد تتسم باالكتئاب احلاد  –عند بعض النساء  -نشاط احليض ، وتكون االستجابة هلذه التغريات

اج وقلق وشعور عام بالذنب والدونية ، كما قد توجد حماوالت لالنتحار ، ويسمى هذا النوع من مع هي
االستجابة بالسواد االنتكاسي ، ومن التغريات اليت جندها يف هذه املرحلة ، فقدان تقدير الذات ، والشعور 

تجابة معظم األفراد هلذه باحلقارة وبالتشاؤم وفقدان الطاقة وظهور اضطرابات سيكوسوماتية ، إال أن اس
التغريات االنتكاسية تكون مؤقتة وغري مؤملة ، ويؤدي جهل األسرة بأسباب هذه التغريات السيكولوجية 

  . عند الشخص املغموم إىل تضخيم املشكلة وإىل متزيق العالقات األسرية السوية السابقة
ردي الواسع ، وتؤثر االجتاهات السابقة ال ميكن أن حتدد فترة الكرب بوضوح نظراً للتباين الف: الكرب  

والقدرة اجلسمية على التوافق خالل السنوات األخرية من احلياة ، واملشكالت واألسباب الرئيسية اليت 
القيود الفيزيقية الشديدة ، واالعتماد على الغري ، والشعور : تؤدي إىل اضطرابات الشخصية يف الكرب هي

  . العزلةاملتزايد بعدم النفع والشعور ب
وخاصة يف جماالت ،بفقدان الدقة احلسية  –مع الكرب  –قد يصاب الفرد : القيود الفيزيقية الشديدة  

ضعف الذاكرة  :يف الوظائف السيكولوجية مثل،السمع والبصر وبضعف احلركة ، وقد ينتج العجز 
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وتزيد  ،حساس الفرد باألمنن تغريات يف أنسجة املخ، وز هذه التغريات إعوالقدرة اهلزيلة على التعلم ،
من شعوره بالعجز ، وقد يؤدي فقدان الدقة احلسية الذي حيد من وعي الفرد مبا حييط به إىل شعور بالشك 

  . وباحلرمان ، وقد تؤدي التغريات اللحائية العنيفة إىل سلوك ذهاين
اد االقتصادي توجد يف هذه املرحلة من احلياة حاالت قهرية من االعتم: االعتماد على الغري  

واالجتماعي والفيزيقي ، وقد تزداد هذه احلاالت تعقيداً بالشعور باإلمهال ، األمر الذي يؤدي إىل استخدام 
  . والسلوك بطريقة معاكسة ملا هو مطلوب،أساليب طفلية تتبدى لنا يف صورة الغضب وحماولة جذب االنتباه 

ميادين احلياة اليت  –عند كل من الذكور واإلناث  –تقلل هذه الفترة : الشعور املتزايد بعدم النفع  
مسئوليات األسرة والعمل ، فينشأ عند الفرد شعور  ييستطيع فيها الفرد أن يفيد اآلخرين ، حيث تنته

مثل رعاية (إن مل توجد نشاطات غري مهنية يف صورة هوايات أو مسئوليات خفيفة  ،بالفراغ وبقلة النفع
  . رد سيكولوجياً ، بل حىت فيزيقياً ، ألنه مل يتبقى له ما يفعلهالف" ميوت"، وقد ) األطفال
هناك عوامل تؤدي إىل عزل الشخص املسن عن ميدان العالقات االجتماعية ، مثل : الشعور بالعزلة  

والدخل احملدود ، وإذا كانت حياته خالية من األعمال الثقافية أو إذا  ،واحلركة املقيدة ،فقدان أصدقاء العمر
ال يستطيع أن يلجأ إىل القراءة أو إىل أية هواية فسوف يصعب عليه متاماً أن يصل إىل توافق انفعايل  كان
  . فعال
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   السابعة الوحدة

  ) ٧/  ١(النشاط 

جيدر اإلشارة إىل أنه من الصعب فصل التنبؤ عن كل من التشخيص والعالج ، : التنبؤ يف العمل اإلكلينيكي 
احتماالت تطور املرض أو املشكلة ومدى االستجابة لعالج معني ، وسوف نناقش ويهدف التنبؤ إىل تقدير 

وخباصة االختبارات واملقاييس ،تفصيالً يف مواضع تالية عديدة القيمة التنبؤية ملختلف األدوات التشخيصية
لتنبؤ عن السيكولوجية ، ونكتفي يف هذا املقام بأن نناقش عدداً من العوامل اليت يفيد فحصها يف عملية ا

  . تطور املرض وتقرير نوع العالج ، باإلضافة إىل االختبارات السيكولوجية
  : عزيزي املتدرب 

لكي يستطيع األخصائي النفسي اإلكلينيكي أن يقوم بدوره يف التشخيص والتنبؤ بفعالية         
مع زمالئك يف اموعة ، اشرح  بالتعاون ،بالعوامل اليت تساهم يف عملية التنبؤ ، فإنه يتعني أن يكون واعياً

  .اثنني من هذه العوامل 
 احلالة اجلسمية .١
 ضيبيئة املر .٢
 عمر املريض .٣
 الذكاء والتعليم .٤
 القابلية للموائمة .٥
 ظروف االضطراب .٦
 قوة الدافع إىل طلب العالج .٧
  تأثري األعراض .٨
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  عوامل التنبؤ  ١/٧  
    

  : احلالة اجلسمية - ١ 
قد تكون احلالة اجلسمية عامالً يف تقرير احلدود اليت ميكن أن تصل إليها احملاوالت العالجية ،   

ولذلك فإن إجراء فحص طيب قد يكون ضرورياً لتقرير إمكان وجود أي اضطراب عضوي ومدى ونوع 
ؤثر فيها العوامل العضوية تأثرياً مباشراً يف احلالة العقلية ، فإن تأثريه يف املرض ، وحىت يف احلاالت اليت ال ت

  . سوء احلالة اجلسمية أو أزماا قد تشكل عائقاً خطرياً يف تقدم العالج النفسي
  : بيئة املرض - ٢

قد تكون التعديالت املمكن إحداثها يف بيئة املريض من العوامل اهلامة اليت حتد من تأثري العالج ،   
املريض للمعيشة يف بيئة ال يشعر فيها باألمن ، أو إذا مل يكن هناك طريق لتحسني العالقات  إذا اضطروذلك 

أو حتسني  ،العائلية أو الزواج غري املوفق ، أو تذليل الصعوبات املالية ، أو تعذر العثور على عمل مناسب
لئك الذين يتعني على العميل العيش عالقات العمل ، وبينما قد يكون من املمكن إحداث بعض التغيري يف أو

معهم ، إال أن إحداث التغيري يف البيئة كلها يكون عادة أمراً متعذراً ، ويف هذه احلاالت تكون الدالالت 
وقد يتطلب . وخباصة إذا كان هلذه املتغريات التنبؤية دورها يف نشأة وتطور املرض أو املشكلة،التنبؤية سيئة

ة املريض إذا مسحت الظروف بذلك وإذا قدر أن يكون ملثل هذه اإلجراءات تأثري األمر أحياناً تغيري بيئ
  .عالجي طيب

  : عمر املريض - ٣
وله أمهيته يف تقرير إمكانيات العالج ، وقد وجد يف العالج عن طريق التحليل النفسي الكالسيكي   

ألن الطريقة تتطلب الرجوع إىل  أن املرضى بعد أواخر األربعني ال يستجيبون استجابة طيبة للعالج ، وذلك
  . املاضي البعيد ، وعلى ذلك يتسع مدى ما يتعني فحصه من مادة سيكولوجية

ويف كل طرق العالج يتطلب األمر تغيرياً وتعلماً جديدين ، وحيث إن الشباب وصغار الراشدين   
ن التنبؤ ، وال يعين ذلك سحتيسهل عليهم إحداث التغيري وتعلم اجلديد ، فإن صغر السن من العوامل اليت 

أن كبار السن من الناس يتعذر عالجهم ، ولكنه يعين فقط أن التنبؤ يكون أحسن ملن هم أصغر سناً حيث 
إم أكثر قابلية للتغيري، هذا إذا تساوت الظروف بالطبع ، واألطفال الصغار يتأثرون تأثراً كبرياً ببيئتهم 

مث فإنه يف كثري من األحيان يتعني عالج الطفل والبيئة يف وقت واحد ، القريبة وخباصة البيئة العائلية ، ومن 
  . وقد يتضمن ذلك عالج الوالدين أو نقل الطفل إىل بيئة أنسب له

  : الذكاء والتعليم - ٤
جيب أن ندخل يف اعتبارنا ذكاء املريض وتعليمه يف تقييمنا قابليته للعالج ، وال يعين ذلك أنه كلما   

املستوى التعليمي حتسن التنبؤ ، إال أنه بالنظر إىل أن الكثري من العالج يتضمن استخدام ارتفع الذكاء و
من القدرة على استعمال اللغة واالستجابة هلا يكون ضرورياً ، ومن ناحية أخرى فإن  حد اللغة ، فإن أدىن
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طمأنة ، وميكن األشخاص من حمدودي الذكاء قد ميكن مساعدم يف العالج عن طريق إظهار العطف وال
القول بعامة أنه بقدر ما يكون لدى املريض من أسباب احلياة ودواعيها بقدر ما يكون التنبؤ جيداً ، فالصحة 
اجلسمية والقوة واجلمال والذكاء والتعليم واالستعدادات اخلاصة واملركز االجتماعي والثروة واملهنة 

شأا تيسري االستجابة للعالج ، إال أن هذه العوامل  والعالقات العائلية اجليدة ، كل هذه على العموم من
رغم ذلك جيب أن تقيم من حيث معناها يف نظر املريض ، وهذا املعىن الشخصي هو املهم ، ويف كل حل 

  . معناها ويف أمهيتها تفاوت حاجات املريض وظروفه حالة تتفاوت هذه العوامل يف
  : القابلية للمواءمة - ٥

لطرق اليت جيابه املريض ا املواقف اجلديدة يف احلياة، وميكن استقراء درجة وهي تتضمن دراسة ا  
واخلربات املدرسية األوىل  ،هذه القابلية من استقراء تاريخ حياته ، وخباصة استجابته ملواقف مثل الفطام

اجلنسية  واخلربات ،والوفيات يف العائلة ،وخربات العمل األوىل،واالنتقال إىل جرية جديدة ،والبلوغ 
  . اخل ، وعن طريق هذه الدراسة ميكن تقييم قدرة األنا على التكامل... والزواج 

  :ظروف االضطراب - ٦
إذا تركز الصراع الذي يواجهه الفرد يف جمال واحد ، فإن فرصته لالستفادة من العالج تكون   

فيها االضطراب ومداه ودرجه  أحسن من الفرصة املتاحة لغريه ، كما أنه من املهم معرفة الظروف اليت نشأ
التكيف الناجح يف أوقات الصحة ، فمثالً إذا كانت ظروف الشخص مناسبة ، وكان تكيفه رغم ذلك 
ضعيفاً ، فإن التنبؤ لن يكون مشجعاً ، وكذلك فإن املريض الذي يبدأ اضطرابه يف مرحلة مبكرة ، ويالزمه 

عادات وأساليب استجابية يصعب تغيريها ، كما  هذا االضطراب بصورة مستمرة ، يغلب أن تتكون لديه
يصعب تعليم املريض نفسه أساليب جديدة ، ويشري استمرار االضطراب إىل أن دوافعه قوية ، وهذه 

  . عالمات تنبؤية سيئة
  : قوة الدافع إىل طلب العالج - ٧

ينشد العالج يكون التنبؤ أحسن يف حالة املريض الذي يتوفر لديه دافع قوى لتحسني حالته ، ف  
بنفسه بدالً من أن يدفع إىل ذلك دفعاً ، وباملثل فإن االستعداد والعزم على التضحية للحصول على العالج ، 

  . يكون عالمة تنبؤية طيبة
  : تأثري األعراض - ٨

وهو تأثري ميتد إىل كل من الدافع عند املريض إىل العالج وإىل فرص النجاح أمام املعاجل ، فمثالً إذا   
  . ى املريض بالشلل اهلستريي تعويضاً مالياً عن مرضه ، فقد يقل عنده الدافع للعالجتلق
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  ) ٧/  ٢(النشاط 
أصبحت املقابلة يف العصر احلديث أداة بارزة من أدوات البحث العلمي ، 

 ،واحملاماة،والصحافة ،كالطب ،وقد ظهرت كأسلوب هام يف ميادين عديدة 
وبشكل ،واالجتماع واخلدمة االجتماعية  ،جياوإدارة األعمال واألنثروبولو

  . خاص يف جماالت التشخيص و العالج النفسي 
ا ممكن أن أوأمجل ما فيها  ،من أهم األدوات يف دراسة احلالة هي أداه هامة وميكن أن تكوناملقابلة 

  .تعكس كل خربات و مهارات التواصل
  : عزيزي املتدرب 

  ؟اكتب تعريفاً للمقابلة موضحاً عناصرها الرئيسيةوعة ،بالتعاون مع زمالئك يف ام  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

  
 

  تعريف املقابلة  ٢/٧ 
    

  :املقابلة 
اعل بني شخصني أو أكثر، تتم وفق غرض وتف،عالقة دينامية  :هي عبارة عن موقف تفاعلي: تعريفها

  .حمدد ولتحقيق أهداف حمددة
   .ال أن تقابله صدفة، مثاله عندما ختطط ملقابلة شخص .لتحقيق أمر ما سبق امللتخطيط اما معىن اهلدف؟ 
.. الوقفات ،التعابريالوجهيةيء لكن أهم ش ،لفظي ميكن أن يتم من خالل اهلاتفتبادل ما معىن دينامية؟ 

يستقرئ مالمح و تعبريات احلالة اليت جيري عليها  ،فهذه متنح الدور االجيايب للقائم باملالحظة ،كاتاحلر
 ،هذه احلالة، ما تتيحه املقابلة ال ميكن أن يتيحه أي اختبار مهما بلغ من قوة أن مينح نفس املعلومات

): اهللا عليه وسلم صلى (جيايب، يقول الرسول إتتيح موقف حي، موقف حر، موقف تفاعلي، موقف 
 "تبسمك يف وجه أخيك صدقةو"

  .و القدرة على حتقيق أهداف املقابلة،يعتمد بقوة على مهارات التواصل : البعد الدينامي
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  ) ٧/ ٣( النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

 حيدد املستشار أو املرشد هدفاً للمقابلة قبل أن يبدأ ا ، وعليه فللمقابلة أهداف متنوعة       
  .، بالتعاون مع زمالئك يف اموعة حدد أهداف املقابلة 

  : أهداف املقابلة 
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
          

  أهداف املقابلة  ٣/٧  
   
  :أهداف املقابلة 
 ..!)املظهر اخلارجي و غريها(مثال متقدمني للوظيفة أعمل هلم مقابلة  :االستطالع - ١

و هناك تأثري مباشر و تأثري غري .. تستطيع التأثري يف اآلخرين هم اجلماعة اليت:  ما معىن قادة الرأي
مباشر، فمن املفترض أن تتم املقابلة وجهها لوجه، مع االحترام لظروف اتمع ، لكن املقابلة ال ميكن 

  ..ال ميكن أن تكون من خالل اهلاتف)  ٢(قسمتها على 
نعتمد على املقابلة و ليس االستبيان، .. معنياهلدف منها استطالع الرأي حنو شئ : ما معىن استطالعية

ففي االستبيان حنن ال نعرف املشاعر املصاحبة .. فهناك هدف أكثر من جمرد اإلجابة على األسئلة
  .. و هكذا.. الكراهية الشديدة، النفاق.. لإلجابة، فيمكن أن تكون بدافع ااملة

ب اللجوء إليها، مثال املتقدمات للقسم، ما و هذا النوع من املقابلة يتضمن أسئلة استنفارية جي  
اهلدف من إجراء املقابلة معهم؟ أنا ال أعرف هؤالء الناس لكن ما هو االنطباع الشخصي الذي أكونه 

  عنها من خالل املقابلة؟
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  :شبه متثيلي اًفلنؤدي موقف  
ى االختبارات بل و الذي ال يعتمد عل،كثري األسئلة ،أشبه ما يكون مبحقق البوليس  :التشخيصي/ ٢

  ..يعتمد على األدلة
هل حتتاج هذه املقابلة إىل أن أكون كمحقق الشرطة جلمع املعلومات؟ و هل أنا مكلف  :اإلرشادية/ ٣

  !بالتشخيص فيها؟ و هل تتطلب وجود مشكلة ألجل اإلرشاد أم أننا عادة ما حنتاج إىل إرشاد؟
  ..شخيص أو العالجهذه املقابلة تكون خفيفة ال حتتاج إىل وسوسة الت

التكنيك الذي يعتمد عليه العالج يتجاوز حدود الوقاية، أنا أجتاوز الشكوى فهي  :املقابلة العالجية/ ٤
ينام يف اليوم .. مثال شخص لديه أرق.. ال دف إىل التشخيص بل إىل العالج، ألجل هذا فهي مركبة

ه متقطع، و هذا يؤثر سلبا على حركته، هنا لفترة رمبا ال تزيد عن األربع ساعات إن نام، و يكون نوم
مينعك عن النوم؟ ما هي نوعية األفكار اليت تشغلك؟ ما الذي  الذينبدأ نسأله عن فترة االستيقاظ؟ ما 

و .... ختاف منه؟ هل هي حاجة تارخيية أم عارضة؟ هل هي مرتبطة بتنظيم الوقت؟ بالعصبية مثال
  ...هكذا
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  الثامنة الوحدة
  

  ) ٨/  ١(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

مما تقدم يتضح لنا أن املقابلة الناجحة البد أن ترتكز على شروط واضحة  ، بالتعاون مع        
  زمالئك يف اموعة حدد هذه الشروط

  : شروط املقابلة 
.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  

 

  شروط املقابلة  ١/٨  
    

  : شروط املقابلة     

ما معناها؟ تعين أنه ميكن أجلس مع شخص ملدة ساعة أو ساعتني أو ثالث، و ال : األلفة واملودة - ١
و شخص آخر ممكن أجلس معه ملدة ربع ساعة فقط  يءو ال اخرج معه بأي ش.. يتقبلين على اإلطالق

  !فيتقبلين و يثق يب وأحصل منه على كل ما أريد
فهو مل يأت لكي ،فاملقابلة تعتمد على التقبل، التواصل البصري، ال ألعب دور الواعظ يف املوقف  

  ..أمارس دور الواعظ عليه
كما علي أن أعمل على ،سنني طويلة و األلفة تعين شعور الشخص بأنه يألفين و كأنه يعرفين من  

  .اخل...كن أيام ميساعات و يف كن ميتنمو يف حلظات و أن كن مياكتساب ثقته، و بذور الثقة 
أصل إنت السترس اللي عندك "مثال قد يأيت شخص إيل أقول له : اللغة تكون سهلة و واضحة - ٢

ال يستطيع  لفاظ مقعرة جداًوأبدأ باستخدام أ،....." عملك ضغط على اجلهاز العصيب و تسبب يف
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لقد تعلمت من أساتذيت أن الشخص كلما ارتقى يف العلم كلما استطاع ،الشخص فهمها و إدراكها
 . أن يقدم نفسه بشكل أيسر لآلخرين

فمن املمكن مثال يكون يف أحد املرات املشكلة قد حصلت للتو فيكون : تكون يف أوقات متفرقة - ٣
فاإلحساس باملشكلة خيتلف من موقف ! اً بعد يوم نراه خمتلفو،غضبان، و هكذا الشخص منفعالً

  .آلخر
  

هل أكتب أثناء املقابلة ما يقوله أم ال؟ و إذا كتبت فهل تكون عيين على القلم أم يف عينيه؟ و : س  
  هل أكتب أفضل أم أستخدم مسجل أفضل؟

يبدو و كأنه جالس حبيث ال  أسجل فقط رؤوس املوضوعاتحىت لو أردت الكتابة فمن املفترض أن  - ٤
 .وال بد أن تكون عيين معه ،ميليين

  طيب أفضل أنا أسأله أم أستخدم جهاز تسجيل؟: س
 ألن املقابلة إنسانية كيف جنعله يتعامل مع آلة؟؛  طريقة التسجيل آلية تكون مستفزةجمرد كون  - ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ) ٨/ ٢(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

  .اذكر أنواع املقابلة بالتعاون مع زمالئك يف اموعة ،  ، خمتلفة اًالشك أن للمقابلة أنواع     
  
  : أنواع املقابلة 

.......................................................................................................  
.......................................................................................................  
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.......................................................................................................  
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  أنواع املقابلة  ٢/٨  
   

  :أنواع املقابلة* 
  .تحاق بعمللاملقابلة من أجل اإل) ١

  .مثالً اًشخص ٢٠من  اًاختار واحد ،من أجل التشخيص املبدئي) ٢
يف املدارس واملستشفيات من وهذه تقام ،للوقوف على بعض األمور: مقابلة البحث االجتماعي حلالة) ٣

  !أجل التحقق من وجود مرض مثال
  ..املقابلة اإلرشادية من أجل اإلرشاد) ٤

مثل شاشة التلفزيون يف اجلامعة،  ،وقد تتم بشكل مباشر، أو من خالل وسيط ،واملقابلة اإلرشادية 
  اخل... أو عرب اهلاتف أو االمييل

هناك قاعدة تشخيصية قد يقبلها البعض ! لوجه مباشر وجهاًإن كلمة مقابلة توحي بأا عبارة عن لقاء 
ال ،)فاحلالة ال يرى إال نفسه( ستقبل أي حالة إال مبقابلته هو شخصياًأمع أنين ال أتلقى وال .. وقد يرفضها

فاملفروض صاحب املشكلة هو الذي يبحث ،وليس صديقه أو والده  ،أريد مقابلة إال صاحب املشكلة نفسه
عندما يأيت صديق أو جار أو والد لنسأله ملاذا تبحث عن حل ملشكلة ذلك الشخص فهو  عن حل وأيضاً

  ..ودوري أن ال أحل مشكلة صاحبه بل أحل مشكلة صاحبة املشكلة ،ينقلها من أجل أن يرتاح
ألنه ال ،إذا أتى شخص يشتكي من مشكلة شخص آخر ال أقول نرفضه بل ال تم به: معلومة مهمة 

يعين كأننا أمام زوج أخذ زوجته إىل الطبيب .  شكلة ذلك الشخص بل باحلل ملشكلته هويهتم باحلل مل
كيف سيكون هذا؟ هنا نفس !! فرفضت الكشف عليها وأرادت أن يكشف على زوجها مث يعطي العالج هلا

  !يءالش
... دإمام  مسج –أخ ،  -أب( واملقابلة اإلرشادية قد ال يقوم ا شخص حمترف فقد يكون أي شخص 

  )اخل
كاملقابالت اليت جيريها األخصائي النفسي يف :مقابالت من أجل تطبيق االختبارات واملقاييس) ٥

املدرسة، واألخصائي طبعا ال يقوم بتطبيق االختبار من أول املقابلة  بل تكون املقابلة يف البداية من أجل 
كاختبار رسم الرجل لوحة التهيئة والتعرف عليه وكسر احلواجز و يكون االختبار كاللعبة  

  ...و تنتهي هذه املقابلة بتطبيق االختبار.. اخل...جودارد
قبل أي مقابلة عالجية ال بد أن تكون هناك مقابلة متهيدية هي اليت :مقابلة ممهدة للعالج النفسي ) ٦

ا فقط فإن تقرر إذا كانت احلالة حتتاج إىل عالج أم ال، فإذا كانت احلالة ال تستدعي عالجا بل إرشاد
وتنتهي ،املقابلة تنتهي بنهاية اإلرشاد، لكن هناك حاالت ال يستطيع األخصائي أن يقدم هلا الكثري
 !بالتحويل إىل أشخاص آخرين لتقدمي مساعدة هلم فتكون هذه املقابلة جمرد متهيد للمرحلة التالية
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  ) ٨/ ٣(النشاط  
   

ال تعطـيين إياهـا    ،ألا تعطيين أشياء كثرية جدا ؛احلالة متثل قوام املقابلة كواحدة من أهم أساليب دراسة
مثال نستطيع أن نالحظ من خالل املقابلة أن احلالة حينما ،) إخل...البكاء، مالمح الوجه(األساليب األخرى 

! أخذت الورقة والقلم تأثرت و بكيت، هل هذا سيتضح لنا من خالل اإلجابة أم من خالل املقابلة فقـط؟ 
قبل أن تكون للحصول على املعلومات فمهارات التواصل تتحقـق   ،راءة للوجوه وقراءة للمشاعراملقابلة ق

  .عن املعلومات حىت من تبادل املشاعر بعيداً
  : عزيزي املتدرب 

  .اشرح اثنني من األسس املنهجية اليت تقوم عليها املقابلة بالتعاون مع زمالئك يف اموعة      
 

 اإلنصات الدقيق .١
  لة اهلادفةاألسئ .٢
  إدراك الدوافع الالشعورية .٣
 كشف و مالحظة التناقضات الوجدانية .٤
 )التقبل غري املشروط(التقبل  .٥
 العالقة احلميمة املسئولة .٦
  تفسري البيانات والنتائج .٧

 :الشرح 
...................................................................................................  

...................................................................................................  
 ...................................................................................................  

...............................................................................................  
...................................................................................................  
...................................................................................................  

................. ..................................................................................  
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  األسس املنهجية يف املقابلة  ٣/٨   

  :األسس املنهجية يف املقابلة   
)!  الدقيق(كلمة ) اإلنصات(أن نضيف إىل كلمة  من املهم جداً: اإلنصات الدقيق )١

ألننا نستمع بدون قصد، و (وهي تتعدى حدود االستماع ،مهية يعين أصغ لكل التفاصيل بنفس األ
أما ) بعكس البصر و الرؤية، فحاسة السمع تعمل شئنا أم مل نشأ ،قد نسمع أشياء ال نريدها

  .االستماع مع اإلنصات فيكون باالنتباه الدقيق
ردت أن تتقرب من وإذا أ ،فعليك أن تم مبا يهتم به اً؟ إذا صادقت شخصاً ما معىن أن تصادق شخص

وليس ما تم به أنت، و هذا يتحقق باإلنصات له، و من هنا تقرب  ،شخص فلتهتم مبا يهتم به هو
  )العميل(ت مبا يهتم يعطيك نفسه مألنك إذا اهتم ؛املسافات  بينك و بني العميل

شتكي وتنفجر من ختيلوا مثال واحدة قريبة لك تلجأ إليك يف مشكلة ختص زوجها، وت: األسئلة اهلادفة) ٢
فما هي األسئلة اليت ميكن أن تطرحيها عليها هنا؟ ماذا تعين كلمة هادفة؟ األسئلة اهلادفة ..  كثرة الشكوى

ال ميكن أن تنتقى إال من خالل اإلنصات الدقيق، فبواسطته نعرف ما هو السؤال الذي يكمل معلومة أو 
و من الضروري أن يتسق السؤال  ! تحقق من فرضنقص معلومة؟ أو ما هو السؤال الذي ميكن من خالله ال

أو !  وهي حتكي عن مشكلة زوجها!! مع املشكلة املطروحة، فال أسأهلا مثال ما نوع العطر الذي تستخدميه؟
و ! هنا أبدو و كأنين يف وادي و هي يف وادي آخر،  فهي تتكلم عن جمموعة وقائع! مثال مقاس احلذاء كم؟

فكيف ميكن أن أنقل املعلومة من الوقائع إىل احلقائق؟؟ السؤال ! حتكيه حقائق ليس بالضرورة أن تكون ما
 .رشاد و العالج و فهم املوقفلإلى املعلومة الكاملة اليت تعينين اهلادف هو الذي يوجه املوقف للحصول عل

  ....الضوء على أشياء قد يظن العميل أا عابرة ياألسئلة اهلادفة تلق
وباب الغرفة مغلق، يطرق الباب وطالبة تدخل وجتلس  ،نفسية أو طالبية يف اجلامعةلو أنك أخصائية : س 

له ء؟ ما هو أول سؤال جيب أن يتسااً معين اًأو حدث اًوحتكي موقف ،ا تريد أن تسترشدك يف أمرإوتقول 
دفعها إىل أن  لذيا ما ؟أول سؤال  جيب أن يسأله األخصائي لنفسه ملاذا أتت هذه الطالبة للمرشد!  املرشد؟

  و ملاذا اآلن بالذات؟ ؟ تطرق الباب لتعرب عن مشكلة و تشتكي منها
فبالشعور جاءت احلالة  ؟فأين الالشعور ،ألن الشعور هو الذي يتكلم: إدراك الدوافع الالشعورية) ٣

 ما الدافع الذي دفعها لذلك؟ جيب أن يكون املربر واضحاً،وطرقت الباب وجلست وبدأت حتكي املشكلة 
!!  وغالبا ما يكون هذا السؤال صدمة للعميل!  وإذا مل يكن واضحاً فعليه أن يسأل العميل،لدى املرشد 

ن إحساسك باملشكلة قد يضعك يف أعي تهل أنت ! فالفرق بني األمراض النفسية والعقلية يكمن يف الوعي
  !قائمة املرضى النفسيني أو املضطربني سلوكيا؟

ألن اجلواب يرسم خريطة عن  ،أسأل بد أن ال! للمعهد تأيت األم وليس األب؟ملاذا عندما تأيت حالة  
  ؟ ه لكي يأيت ليطرق البابءما ورا ،فإدراك الدوافع الالشعورية أمر مهم جداً ،احلالة ورمبا أسباا
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؟ شيء أكثر أمهية من هذا األمرغري مباشر أمل متر عليك يف حياتك يف السابق  اسأل بشكل مباشر أو* 
  !وماذا سيحدث إذا مل تأت؟،ما الذي أتى بك اآلن ف

فلماذا أتيت اآلن يف هذه  ؛ولكن ال أجلأ إىل الشكوى ،قد حتدث لنا الكثري من املشكالت-
  !ومن هذه املشكلة بالذات؟؟؟ للشكوى 

  :كشف و مالحظة التناقضات الوجدانية) ٤
  :أريد متطوعة أطرح عليها بعض األسئلة-

  ما امسك كامال؟-
  دخليت القسم برغبتك أم برغبة اآلخرين؟ هل-
  هل أنت متوافقة مع دراستك بالقسم؟ -
  إذا عربت عن القسم ماذا ستعربين إجيايب أم سليب؟ -
  ملاذا اخترت التربية اخلاصة؟؟ -

ماذا : ال بد أن أالحظ التناقضات الوجدانية يف كل كالم العميل أو أجوبته،لو اسأل واحد مثال  
  ة خاصةتعمل؟ معلم تربي

  ..هل أنت راضٍِ عن العمل؟ سعيد جداً-
  ..هل أنت متوافق مع العمل؟ سعيد جداً -
  ..يتغزل به.. ماذا حيقق لك العمل؟ -

و أقابل زمالئه اكتشف أن كل كلمة خترج منه ،وأنزل إىل ساحة العمل  ،قترب من الواقعأوعندما  
  !طرف أساسي يف املشاكل اليت حتصل هناكوأنه  ،وعدم التوافق واملشاكل ،يف العمل تعرب عن الغضب

. وكشف التناقضات اليت يقع فيها العميل ،إن اإلصغاء الدقيق هو الذي يوجهنا للدوافع الالشعورية
ولكن عند ،ويريدون الطالق  ،الوسائط واألهل توتدخل،جداً  اًحاد اًزوجني اختلفا خالف أن ختيلوا مثال لو
 ،كيف أطلقك؟ اكتشف احلب حلظة الطالق،يقول أنا أحبك  لزوج مثالًا ؛إىل نقطة الصفر نالطالق يرتدو

كل هذه تشكل تناقضات ! أو لست جديراً ا ،وحينما تسأله مل؟ يقول طلقتها ألين أحبها،أو مثال يطلقها 
  .وجدانية

دم ألنين أق ؛ال أن أنتقي من أقوم مبقابلته ،أساس منهجي للمقابلة) التقبل غري املشروط(التقبل ) ٥
!! ال أريدهم كلهم: فريد قائال! حالة تنتظرك )٢٠(اتصلوا عليه و قالوا هناك  اًأن طبيب لو ختيلوا مثالً، خدمة

التقبل ليس .. من املفترض أن املقابلة تكون غري مشروطة!! مث يأيت ليختار من بينهم من يشاء و يترك البقية
استشهاد حلالة ! ح كارثةتصب اًفيها واعظ فيه مشكلة لو كنت أنا! بل للمشكلة بشكل كامل ،للشخص

وإذا ! ها؟يلوجه وخترب القائم باملقابلة أا تعرضت لالغتصاب من أخ لو فتاة تطلب لقاء مباشر وجهاً ،صعبة 
مث أصبح استناداً إىل الفعل يتحكم  ،أي تكرار اًيعين بعدما حدث أول مرة أصبح اعتياد ،باألخ يعتاد الفعل

  !!حبيث أصبح يقدمها كهدية لبعض أصدقائه ؛وسيطر عليها ،فيها
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ماذا لو أن هذه الشكوى مل ! بعد  إصغاء دقيق قد تتفجر يف أذهانكم بعض االستنكارات واألسئلة
هل أنا سأحل املشكلة أو قدمت !! يتقبلها املقابل وقام أعطاها كف وراء كف واتصل على األب وأخربه

حتققت من صدق كل حرف قالته الفتاة؟ ما الدافع بأن تأيت هل تقبلت املشكلة؟ هل ، خدمة أو مساعدة 
دائماً نقول ميكن أتأثر  من أجل ذلك.. بشكل مباشر غري مسبوق باالتصال أو التمهيد وإعطاء خرب للمرشد

  .وبسبب تأثري باملشكلة أفقد إدارة املوقف ،نفعلاو
رشد و أيهما املسترشد؟ كالمها حيتاج ن فأيهما املتاني متفاعلتواالثن ،نيتامرأتني جالس أن ختيلوا لو 
فقد ذابت الفوارق حىت لو تأثرت جيب أن أحتفظ بتأثري يف داخلي لكي !!  وقد حيتاج إىل عالج! إىل إرشاد

  !فإذا تأثرت ال أرى اهلدف!! وأصغي وأسأل أسئلة مفيدة.. أستطيع إدارة املوقف
تبادل اجلواالت نو،نا ندخل من أول جلسةعالقة محيمة ال تعين أن: العالقة احلميمة املسئولة) ٦
نعم .. ال ترفع مهارات التواصل ، العالقة احلميمة ال تذيب الفوارق واحلدود ال! وما إىل ذلك ،واملاسنجر
  .الترحيب كل عناصر تكوين العالقة احلميمة.. االتفاق.. احلوار.. االنتباه.. اإلصغاء

ممكن أم تقابلك يف املعهد وال تتركك  ،ادي أو العالجيرشتعطيين احلق إلدارة املوقف اإل: املسئولة
تفقدي كل أدواتك وتصبحني ال حول  ،يف حالة ايار كوتكون قد أتت عليك وتترك.. إال وأنت تبكني

ويسعد من شدة تفاعل اآلخرين معه ، لك وال قوة وخاصة أمهات املعاقني متشي و تستدر عطف اآلخرين
ء لكي ال أفقد إدارة املوقف، فالتأثر قد يكتشف التناقضات و أتقبل كل شلذلك امسع وأدرك وا! وتأثره

جيعلك ختضعني للموقف ويفقدك القدرة للحكم على بقية املتغريات و قد يكون هناك عنصر حاضر فتتعاملني 
وال  ..ليس معىن أن تقام عالقة ودودة نرفع احلواجز بل األدوار حمددة املالمح :املسئولة! معه بصفة الغياب

  .حيدث تنازل يفقد هيبة ومقام الدور
  : تفسري البيانات والنتائج) ٧

  .ما اهلدف من املقابلة؟ فهم وتفسري ما جاء يف املقابلة وكل ما جاء فيها-
  .الفهم والتفسري: ما اهلدف من دراسة احلالة-

.. والتفسري للحالة ليس كل البيانات اليت وردت يف االستمارة مطالبني مبلئها بل الفهم: معلومة مهمة
  .فالعناصر غري ملزمة بل صممت لكي حتتوي كل احلاالت

  .كل عناصر دراسة احلالة يف املذكرة عناصر إرشادية موجهة
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   التاسعة الوحدة
  

  منوذج دراسة احلالة  ١/٩  

هذا النموذج ال يعدو أن يكون جمرد  ومنوذج لدراسة احلالة ،  ) ٢امللحق رقم (  بني يديك
ستعان به ، وهو بالطبع قابل للتعديل حسب احلالة املعينة ، وبالرغم من أن هذا دليل ي

النموذج قد أعد أصالً لدراسة حاالت الراشدين وخباصة من الذهانيني والعصابيني ، إال أن الكثري من فقراته 
ثري من يصلح لالستخدام يف احلاالت األخرى ، مثل حاالت األطفال واجلاحنني وغريهم ، كما أن الك

 ،الفقرات تصلح دليالً إلجراء مقابلة تشخيصية وللقيام مبالحظة العميل ، بعد إضافة بعض التوجيهات
وسوف نوضح عناصر وأجزاء هذا النموذج من خالل العرض ، كما يوجد يف النموذج شرح لعناصره 

  .ميكن الرجوع إليه عند تطبيق النموذج عملياً 
  :عناصر منوذج دراسة احلالة 

  : البيانات املميزة واملشكلة] ١[  
  :اخللفية التارخيية] ٢[  

  :بيئة العميل) أ (   
  :النمط العائلي) ب(  
  :التاريخ الشخصي) ج(  
  :التاريخ التعليمي) د (   
  :التاريخ املهين) هـ(  
  : التاريخ اجلنسي والزواجي) و (   
  : التاريخ الطيب) ز (   
   :االهتمامات والعادات األخرى مثل) ك(  

  : نشأة وتطور املرض احلاىل] ٣[
  : املظهر احلايل والسلوك العام] ٤[
  : القدرة على التركيز] ٥[
  : حمتوى التفكري] ٦[
  : احلالة االنفعالية] ٧[
  : الوظائف احلسية والقدرات العقلية] ٨[
  : االختبارات السيكولوجية التشخيصية] ٩[
  :الفحوص الطبية واملعملية] ١٠[
  : لتشخيصيةالصياغة ا] ١١[
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  ) ٩/  ١(النشاط 
  : عزيزي املتدرب 

من خالل الشرح وفهمك ودراستك لنموذج دراسة احلالة ، قم باختيار حالة ما وادرسها        
  .مستخدماً منوذج دراسة احلالة ، وكتابة تقرير عنها 

  
  : تقرير احلالة 
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  ) ٣ملحق رقم ( نموذج دراسة الحالة في المالحق : مالحظة 
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  المالحق 
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) ١( ملحق   
  كلينيكي و املنهج التجرييب اإل املنهج
  ..و املنهج التجرييب،املنهج اإلكلينيكي الذي حنن بصدده اآلن : هناك منهجان متصارعان يف امليدان

  :ات بينهما على سبيل املقارنةو سنورد اآلن بعض االختالف
  :العينة و التعميم يف املنهجني - 
  هل نستطيع تعميم دراسة حالة واحدة يف اتمع؟؟ - 
  طالبة واحد وأعممها على مجيع الطالب؟/ مثال هل أستطيع دراسة حالة طالب - 
  !و هكذا ...و ال جيوز! و كيف؟ و ال ميكن.. املنهج التجرييب جييب عن التساؤل السابق بال -
  !فنحن نبحث عن التشابه و ليس عن االختالف: كلينيكيإلأما يف املنهج ا -
أي احلالة النفسية املتحركة، احلالة املتواترة املستمرة، مفهوم (املنهج االكلينيكي يتبىن الرؤية السيكودينامية  -

  ..نريد دراسة شخص بكل ما حيتويه.. الصراع و التفاعل و االصطدام بالواقع
ستحدث مشكلة و يتحول إىل صراع، أي موقف يف احلياة هو .. إذا تأخر الباص، تعطل، مل يأيت: مثال  

فاحلياة عبارة عن جمموعة صراعات .. صراع، كل تفاصيل حياتنا عبارة عن صراع، لكي جنتاز املقرر هناك صراع
  .متعددة تبحث عن حلول

  .ضطراب يتولد عن صراعات شعورية و ال شعوريةن أي اإلذا نقول دائما يف دراسة احلاالت الفردية   
هناك شخص سيسافر فتأخرت عليه الطائرة ساعتني، مث أعلن عن تأخرها ساعتني أيضا، مث : مثال آخر*  

أعلن عن تأخرها ساعتني كذلك، و بعد كل هذا التأخري أعلن أا لن تتجه إىل املدينة اليت كان ينوي الذهاب هلا 
لكن سبب له .. هذا موقف عابر!! عندما حطت يف تلك املدينة حصل له حادث يف الطريق بل إىل مدينة أخرى، و

  !ملخصه كيف يكون السفر آمنا؟ ،شكالية كربىإو اًكبري اًصراع
  ما هي أكثر مشكلة تواجه طالب مركز التنمية األسرية؟: مثال آخر*  

دراسة مثل هذي املشكلة تأيت بنتائج عميقة؟  أن نهل تتفقو! عدم توفر الزيارات امليدانية: حينما نقول مثال -
  .حيث أن اجلزء متصل بالكل املكون له، و هذا ما مينحنا أحقية التعميم

  ..فدراسة احلالة تنتهي بوضع تشخيص للوضع احلايل و تشخيص للتصور املقبل  
  .كلينكي هو حتديد طرق العالجإلواحد من أهم أهداف املنهج ا :و أخرياً

أن الواسطة و التحيز هي من أهم املشاكل اليت تواجه الطالب، فإذا كانت : ينما نقول مثالح: مثال آخر -
 ،، و هناك شخص يستفيد منها، فكيف مننع الضرر عن اآلخرين؟ كل شخص يسعى لالستفادةاًالواسطة تلعب دور
تساوى مع مشكلة نفسية طبعا هذه مشكلة ال ت! لكن املهم أال يضار اآلخرين ذه الفائدة ،وهذا ال مانع فيه

  .. عميقة
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و أكثر ما جيب االنتباه إليه أننا حينما جنمع املعلومات عن احلالة فليس املهم فيما جنمعه و إمنا كيف نقرأ ما   
  !حىت نشخص الواقع بدقة؛ و حندد العالج! جنمعه

يعين يف ضوء اتمع الذي ) يف بيئتها(أن املنهج اإلكلينيكي هو الدراسة العميقة حلالة فردية : ال ننسى*   
فمثال أي شخص .. تنتمي إليه، و هي ليست حالة معلقة بني السماء و األرض، بل هي منتمية للكل الذي تتصل به

لذا فال بد أن ندرس احلالة يف بيئتها و . و هكذا... فينا شاء أم أىب ينتمي إىل أسرة، إىل دين، إىل مذهب، إىل بلد
دف حتديد العوامل اليت أدت إىل ظهور املشكلة اليت هو فيها، و هذا ما يسمى  نستقرئها من خالل السياق،

  .بتشخيص احلالة
ال بد أن نرى مظاهر املشكلة يف مقابل أسباا، نضعهم أمام أعيينا، فطاملا كانت األسباب غائبة ال نستطيع   

  !أن نشخص، وألننا مل نصل إىل سبب فلن نصل إىل عالج
.. مات من أي مصدر حىت تتكون لنا حصيلة معرفية، من أب، أم، أخوة، أستاذ، تلفزيونفنحن جنمع املعلو  

و من املطلوب منا بعد ذلك اختزال كل هذه املعلومات و معرفة األسباب و .. أي مصدر من مصادر املعرفة
  .األصول
يف الليل على  أنا ال أنام. (ومشاكل نوم كثرية،عندما يذهب شخص إىل طبيب شاكيا له األرق: مثال*  

ما قدمه املريض ) اخل........اإلطالق، و لو منت فنومي متقطع ال يكاد يكمل اخلمس دقائق، و تالحقين الكوابيس
ما هو السبب الذي أدى إىل .. لكن على الطبيب هنا أن يبحث عن األصول.. من معلومات هي معلومات أفقية

  !ظهور هذه املظاهر؟
فهل يكون هنا قد حبث عن األصول؟ وهل .. املسكنات أو املنومات مثال فلو افترضنا أنه قدم له بعض  

ومبا أن األسباب قائمة وموجودة فإن  ،فهذا جمرد حل وقيت.. ستكون املشكلة قد حلت مبثل هذا؟؟ بالتأكيد ال
عن  أننا ال نبحث فاإلشكالية دائماً.. احلالة ستظهر على السطح مرة أخرى، وقد يصاب الشخص بانتكاس أكرب

  .لكنها ال تكفي للوصول إىل تشخيص وعالج مناسب ،األسباب، واملعلومات األفقية مهمة
لو أردنا أن نقوم بدراسة حول اجتاه السعوديني حنو اإلعاقة يف منطقة اإلحساء، فهل أطبق االستبيان : س  

  عن االجتاه حنو اإلعاقة؟ شخص؟ أيهما أكثر تعبرياً ٥٠٠على شخص واحد أم 
شخص فسيعطي ذلك تباينات يف شدة االجتاه، لكن إذا توفرت يف الشخص  ٥٠٠االستبيان على اللو طبقنا  -

  !ما دام أا ستعطي نفس النتائج ٥٠٠خصائص هذا الكل، فال داعي أن أدرس ال
    

لذلك فال بد أن أدرس ) أثر املتغري املستقل على املتغري التابع(املنهج التجرييب قائم على دراسة السببية  - 
  .املتغريات و أضبطها

  .الذي يؤثر وال يتأثر: املتغري املستقل هو -
  .املتغري التابع هو الذي يتأثر وال يؤثر -
  .حداث تغيريات يف املتغري التابعإأما املتغريات الوسيطة فهي اليت تساهم مع املتغريات املستقلة يف  -
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  :مثال على هذه املتغريات و العالقة بينها  
  .. يد عالقة ضوء الشمس باإلنبات، ضوء الشمس هو متغري مستقل، اإلنبات هو متغري تابععندما نريد حتد -

  .اخل.....أما املتغريات التابعة هنا فقد تكون الرياح، نوع التربة، نوع البذرة، املاء املستخدم، االهتمام و الرعاية 
  

ات بغض النظر عن أيها يؤثر على فيقوم الباحث بوصف التفاعل بني هذه املتغري: أما املنهج االكلينكي  
  .. اآلخر

أما يف املنهج التجرييب فالباحث يتدخل و يضبط املتغريات، أما يف االكلينكي فال يتدخل بل يصف   
  .الوضع على ما هو عليه

أن الباحث يف املنهج التجرييب يستجوب الطبيعة، بينما يف املنهج : ومن أكثر العبارات اليت تصف هذه العالقة 
  .كلينيكي فإن الباحث ينصت إىل الطبيعةاإل

  
  الفرق بني املنهج اإلكلينيكي واملنهج التجرييب بالنسبة لدراسة احلالة

مع املنهج التجرييب، فاملنهج التجرييب يعتمد على الكم و يعطي  اًكبري اًيتعارض املنهج اإلكلينيكي تعارض  
  .فهو قائم على دراسة احلالة. حاالت ٥-٣ة من نتائج تصلح للتعميم أما اإلكلينيكي فيدرس حاالت قليل

عامل كيمياء دخل إىل علم النفس صدفة من خالل ما قام به من دراسة حلالة كل .. جان بياجيه: مثال  
  .و أصبحت دراساته هذه قوانني للنمو االنساين تنطبق على اجلميع دون استثناء.. واحدة من بناته الثالث

تحقيق أهداف العلم كاملنهج التجرييب، مطالب بالفهم مث التنبؤ مث الضبط و املنهج اإلكلينيكي مطالب ب  
  .التحكم

    
  هل تصلح نتائج دراسة حالة واحدة للتطبيق و التعميم على جمموعة كبرية؟   -   

ي؟ لو ابتعث مواطن سعودي إىل الواليات املتحدة األمريكية، فإىل أي حد يصلح لتمثيل عادات اتمع السعود: مثال -
  بنسبة كم يف املائة؟

من واقع خربة شخصية نرى أنه  كلما خنرج من بلداننا كلما استنفرت يف داخلنا أكثر عاداتنا و قيمنا و تقاليدنا و  -
اليت إن اضطررت للتنازل عنها فسيحصل نوع من الصراع، مثال لو سافرنا إىل بلد أجنيب فقد نتساءل أول ما نتساءل 

  .ي؟ هكذا تستنفر يف دواخلنا أبسط املمارساتأين القبلة؟ و كيف نصل
فاملشاعر .. املنهج اإلكلينيكي منهج يعتمد على التشابه، فنحن مجيعا متفقون يف الكيف و خنتلف يف الكم فقط  
  !واالختالف يكمن يف املقدار فقط،هي هي

م، نسبة التشابه فيها  ٢٠٢٥و مما يذكر يف هذا السياق أن مشروع اخلريطة اجلينية اليت سيعلن عنها يف سنة   
  ..فقط% ٠، ٠١و نسبة االختالف هي %  ٩٩.٩٩بني بين البشر هي 

  ..دراسة احلالة ال تتم إال يف الوسط الذي تنتمي إليه*
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حينما يرى اإلنسان عند التجريبيني و قد حتول إىل عنصر من عناصر الطبيعة  جند الباحث اإلكلينيكي يستفز جداً -
فاحلالة لدى .. مغفالً جوهر الطبيعة اإلنسانية اخلاصة باإلنسان والقاصرة عليه ،كائنات الطبيعة خيضع لكل ما ختضع له

و تعطي كل االحترام للفرد كوحدة كلية متفردة، صحيح يكون فيها ) الفرد(اإلكلينيكيني تدرس كوحدة كلية متفردة 
  .واالختالف يكون حىت يف اإلخوة،تشابه لكن البيئة ختتلف

بدأ من التشخيص، و أهم مشكلة نواجهها هي التشخيص، فإذا مل نتفق على تشخيص فكيف نتفق العالج ي*
  على عالج؟

هذا هدف  طبعاً،شخص يعاين صداعا يف رأسه و اجته إىل الطبيب فأعطاه مسكن، هل هذا حل؟ ال : مثال  
  .مرحلي فقط حىت الوصول إىل تشخيص مث عالج مناسب

أن كل مشاكل حياتنا أصبحت بنظام املسكنات، حنن نفهم السلوك بكليته،  اإلشكالية اليت نواجهها اآلن  
  .، و معيار الفهم لنمط الشخصية حيتاج إىل تكاملفالسلوك يتسق مع الشخصية، فمعيار التكامل مهم جداً

كل هذه األمور اليت سبق التطرق إليها غري موجودة يف املنهج التجرييب، حيث أن اللغة املستخدمة لدى   
  )مثال،  ٥٥= ال تقول مكتئب، قل درجة االكتئاب (لتجرييب تقوم على اآليت ا

يف املنهج التجرييب أضبط املتغريات فهو يريد معرفة أثر كل متغري يف اآلخر، عكس اإلكلينيكي، أيضا التجرييب ال يقبل  -
  .لديه إحصائي يءو كل ش،احلاالت القليلة يهتم بالكثرة ألجل اإلحصاء فهو يتحدث بلغة اإلحصاء 

  .املنهج اإلكلينيكي قائم على الفهم و التفسري، لكن األرقام و لغتها يف املنهج التجرييب ال تعني عليهما -
ال تكلمين عن ناتج إحصائي فروق أو عدم وجود ( ،املنهج اإلكلينيكي منهج حواري، يرفض احلديث بلغة اإلحصاء -

لذلك . و بالتايل يكون الكالم يف العمق بعكس املنهج التجرييب) الفروق، قلي كيف يتفاعل اإلحباط مع الطموح مث
  .يسمى املنهج اإلكلينيكي بعلم اإلنسانيات
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)  ٢(ملحق   

  منوذج لدراسة احلالة

نقدم فيما يلي منوذجاً لدراسة احلالة مع األخذ بعني االعتبار كل التحفظات اليت أوردناها يف الفقرات السابقة   
ن هذا النموذج ال يعدو أن يكون جمرد دليل يستعان به ، وهو بالطبع قابل للتعديل حسب احلالة املعينة ، ومع التأكيد بأ

، وبالرغم من أن هذا النموذج قد أعد أصالً لدراسة حاالت الراشدين وخباصة من الذهانيني والعصابيني ، إال أن الكثري 
الت األطفال واجلاحنني وغريهم ، كمـا أن الكـثري مـن    من فقراته يصلح لالستخدام يف احلاالت األخرى ، مثل حا

وهو ما سوف ،الفقرات تصلح دليالً إلجراء مقابلة تشخيصية وللقيام مبالحظة العميل ، بعد إضافة بعض التوجيهات 
  . نوضحه يف حينه بإجياز ومنعاً للتكرار

  : البيانات املميزة واملشكلة] ١[

  ) إن وجد(رقم امللف           : االسم
  : السن      أنثى       ذكر : وعالن

  : املستشفى أو العيادة اليت أجريت فيها دراسة احلالة
  : احلالة الزواجية      : تاريخ دخول املستشفى

  : مصدر اإلحالة          : املهنة احلالية
  : حمل إقامة العميل وقت إجراء دراسة احلالة

  ):سبب اإلحالة أو املشكلة كما يذكرها العميل(الشكوى 
  : إعداد ملخص احلالة الغرض من

  : اسم الطبيب النفسي
  : اسم األخصائي النفسي

  : اسم األخصائي االجتماعي السيكياترى
  ): إن وجدوا(أمساء األخصائيني اآلخرين 
  : تاريخ إعداد هذا امللخص

عـن   قد يستطيع العميل أحياناً التعبري عن مشكلته بصورة مباشرة ، إال أن وصفه هلا يغلب أن يبعد: توضيح  
السبب الرئيسي الذي حيول بينه وبني التوافق السوى ، ويف كل احلاالت يتعني على اإلكلينيكي أال يتطرف يف رفـض  

أو يتقبله على عالته ، ويف الكثري من احلاالت ، تعرض على اإلكلينيكي املشكلة كما يتصورها ،عرض العميل ملشكلته 
أن العميل أحياناً وخباصة بني العصابيني ، يقدم مشكلة زائفة كي خيترب ا  مثل الوالدين يف حالة األطفال ، إال،اآلخرون 

درجة صدق اهتمام اإلكلينيكي حبالته ، ويف مثل هذه احلاالت حيسن اإلكلينيكي صنعاً إذا عزف عـن التشـكيك يف   
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ك العميـل يف  صدق ما يعرضه العميل من مشكالت ، ألنه إذا تشكك يف صدقها فإن ذلك قد يؤدي بدوره إىل تشك
أو إىل شعوره بالنقص ، وجيب على اإلكلينيكي أن يتقبل عرض العميل لشكواه كما  ،صدق رغبة املعاجل يف مساعدته

عرضها ، ويف كل احلاالت جيب تسجيل شكوى العميل بالصورة اليت يعرضـها ،   هي ، وأن يشجعه على التوسع يف
وعالقتها باألحداث يف تاريخ حياة العميل ووسائل مواجهتها ، ،ها ودرجة توافر ،وتقصى تارخيها من حيث نقطة البداية

  .ويؤدي ذلك إىل دراسة اخللفية التارخيية للعميل

  :اخللفية التارخيية] ٢[

وتشمل البيئة اجلغرافية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وخباصة ما يكون قد وقع مـن  : بيئة العميل) أ (   
أو تغـري يف املسـتوى االقتصـادي    ) من القرية إىل املدينة مثالً(واالنتقال من بيئة ألخرى ، رة تغري هام فيها مثل اهلج
  . اخل.. والتقاليد الغالبة املميزة 

عمر كل من الوالدين ، تعليمهما ، اخللفية االقتصادية ، االجتماعية والسمات املميـزة  : النمط العائلي) ب(  
قي أفراد األسرة ، السمات املميزة لألشقاء ومواقعهم من حيث ترتيـب الـوالدة   لكل منهما ، عالقتهما بالعميل وببا

) توافق أم نزاع(والطالق ، اجلو املنزيل العام  ،تعدد الزوجات :مثل ؛وعالقام بالعميل ومشاعر الغرية ، أي أمناط أخرى
) اخل... ابات هلا ، التربية الدينية واخللقية تدليل ، سيطرة ، ال مباالة ، قلق ، العقوبات واالستج(، منط التنشئة السائد 

  .، الوالد املفضل) وثيقة ، ضعيفة(درجة تعلق العميل بعائلته 

، طريقة الرضاعة ) تاريخ وحمل امليالد ، هل كانت الوالدة طبيعية؟(ظروف الوالدة : التاريخ الشخصي) ج(  
ضبط اإلخراج ، بداية املشـي ، التبـول الـالإرادي ،     نوقت الفطام والتسنني واستجابته هلما ، االستجابة حملاوالت

صعوبات النطق ، قضم األظافر ، نوبات الغضب ، اللعب ، االستجابة ملولد األشقاء وانفصال الوالدين ومعاملة الوالدين 
حمب للظهور ،  متعاون ، مطيع ،(له ، التخيالت عن الذات ، األبطال املفضلون ، االجتاه العام السائد يف الطفولة األوىل 

  ). اخل... خجول ، سليب 

السن عند الدخول وعند التخرج ، املواد املفضلة واملكروهة ، مستويات التحصيل ، : التاريخ التعليمي) د (   
، عضوية اجلماعات املدرسية وأدواره فيها ، اآلمـال واملثـل   ) كثرية ، قليلة ، عارضة ، عميقة(الصداقات املدرسية 
  .اخل... ضلة ، امليول واهلوايات ، العالقات مع املدرسني والشخصيات املف

امليول واإلجنازات املهنية ، درجة االستقرار املهين والعوامل املرتبطة به ، الرضا عن املهنة : التاريخ املهين) هـ(  
  . ه هلاواستجابت) إن وجدت(ومستويات الطموح ، العالقة مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسني ، فترة التجنيد 

مىت وكيف اكتسب العميل املعلومات اجلنسية األوىل؟ ، فكرته األوىل عن : التاريخ اجلنسي والزواجي) و (   
والدة الطفل وعن العالقات اجلنسية بني الوالدين ، هل كان ذلك صدمة له ؟ اخلربات اجلنسية األوىل والعادة السرية ، 
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جلنس أو من اجلنس اآلخر ، خربات البلوغ ذات الطابع اجلنسي مثل سن اللعب اجلنسي ، العالقات مع أفراد من نفس ا
، خـربات  ) اخل... قلق ، شعور بالذنب ، تقزز ، إشـباع  (البلوغ أو الدورة الشهرية ، االستجابة للنشاط اجلنسي 

وافق اجلنسي يف الزواج االرتباط العاطفي ، ظروف الزواج ، منوذج الزوجة ، االجتاه حنو الزواج ، اخلربات الزواجية ، الت
  .اخل... ، هل هناك اتفاق على تنظيم األسرة ، وسائله والعوامل املرتبطة به 

ويغلب أن يكون احلديث يف هذه املوضوعات أمراً شاقاً بالنسبة للعميل ، ويف هذه احلالة قد يلجأ اإلكلينيكي   
  . اخل... ات اجلنس وأفكار العميل عن الزواج مثل السؤال عن اجتاهات الوالدين حنو موضوع ؛ألساليب غري مباشرة

هل توجد اضطرابات عقلية يف العائلة يف املاضي أو يف احلاضر ؟ أسباب وفاة الوالـدين  : التاريخ الطيب) ز (   
واألقارب ، الصحة البدنية للعميل وتطورها تارخيياً ، اجتاه العميل حنو العالقة احملتملة بـني االضـطرابات االنفعاليـة    

  . البدنيةو

اهلوايات واألنشطة السياسية والرياضية والدينية واالجتماعيـة ،  : االهتمامات والعادات األخرى مثل) ك(  
مستقرة ، سـطحية ،  (القراءات املفضلة ، العادات مثل التدخني وامليسر واإلدمان ، العالقات االجتماعية مع اآلخرين 

  ). اخل... مذبذبة 

  : توضيح

للعميل هو سجل لتارخيه االرتقائى وانعكاساته يف إجنازاته وخرباته وخصائصه الشخصية ، التاريخ الشخصي   
إعطاء الفرصة كاملـة  إال أن هذه األحداث يتعني دراستها من حيث داللتها بالنسبة للعميل ، ولذلك فإنه من األفضل 

اً على العميل من االنفصال الفعلي ، وتدرس فقد يكون التهديد بانفصال الوالدين أشد أثر ؛ث عنها تلقائياًللعميل للتحد
خصائص الوالدين ومن يرتبطون بالعميل ، من حيث تأثري اجتاهام يف نشأة مشكالته ، وبالطبع يتعني أخذ تقاريرهم 

  . أو لدوافع ال شعورية ،ن حتريف بفعل الزمنم نظراً ملا تتعرض له ؛حبذر

  : نشأة وتطور املرض احلايل] ٣[

ومقارنة بني اخلصائص املزاجية والسلوكية ،سل الزمين لألحداث والتطورات واملراحل الرئيسية تلخيص للتسل  
أو طلب العالج ، التشخيص والعالج يف  ،قبل وبعد املرض ، األعراض اهلامة واليت أدت إىل إحلاق املريض باملستشفى

، توضيح للموقف احلايل للمريض وقـت   )اخل... تقدم بطئ ، تذبذب ، تأخري (كل مرحلة والصعوبات اليت واجهته 
  .مع توضيح أي إجراءات قانونية أو إدارية جيري اختاذها ،كتابة التقرير

  

  : توضيح
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ومن املهم تقصي املواقف اليت نشأت فيها مشكالت العميل حبذر ، ألا قد تكون بارزة وسهلة التذكر أحياناً   
حص أنه من املفيد التساؤل عن االستجابات ملواقـف يف املاضـي   ، وقد يصعب تذكرها أحياناً أخرى ، وقد جيد الفا

سواء كانت جسـمية أو  ،كي يتبني العوامل املساعدة اليت فجرت املرض  ،تتشابه مع املوقف الذي استثار املرض احلايل
لشخصـية  وخيلص من ذلك إىل تبني األمناط السلوكية العامة ويتفهم معىن األعراض يف إطـار ا  ،)صدمة مثالً(نفسية 
  . الكلية

  : املظهر احلايل والسلوك العام] ٤[

مالحظات عن املظهر اجلسمي العام للعميل ، العمر الظاهري ، هل يبدو عليه املرض أم الصـحة ؟ اعتـدال     
، الطريقة ) مخول ، نشاط زائد، رعشة ، تصبب العرق ، اضطرابات حركية(القامة ، شذوذ اجلسم ، عادات حركية 

، حالة الشعر وامللبس واألظافر ورائحة اجلسم ، أي عالمات غري ) متحفظ ، طريقة بسط اليد(األخصائي  اليت حيىي ا
عدواين ، متعاون ، مراوغ ، غري (واالختبار ،عادية مثل الندبات والتشوهات ، التعبريات الوجهية ، االستجابة للمقابلة 

هل هـو  (ا جيرى يف املقابلة وتكيفه مع الظروف املختلفة ، مدى انتباهه وتتبعه مل) مهتم ، متحمس ، خجول ، متردد
، هل يندمج بسهولة يف املوقف؟ هل يسعى إىل الطمأنة؟ ) اخل... مشتت االنتباه ، هل هو قلق وغري مستقر يف مكان 

اً هل يعتمد على تشجيع اآلخرين له؟ هل يتعرف على أخطائه؟ هل يكثر من تربير سلوكه؟ هل يعمل مبعدل واحد دائم
  رغم اختالف نوع العمل؟ 

ويالحظ اإلكلينيكي أثناء مقابلته للعميل طريقة كالمه ، ويسجلها حرفياً كلها أو عينات منها ، هل يـتكلم    
أم شاردة وخلطية ال ترابط بينها ؟ مسجوعة؟ هل ينزع إىل إحاطة كلماته  ،حبرية أم حبذر ؟ هل أقواله متماسكة مترابطة

جه ارتفاعاً واخنفاضاً ، هل ينزع إىل أن يكون درامياً؟ هل تتناسب مالمـح  دروة الصوت وتبالغموض أو الرمزية ، ق
وجهه وإشارات يديه وحركات جسمه مع املوقف ، أم هل هي مبالغ فيها ؟ متكررة؟ شاذة؟ هل ينزع إىل رفض مواد 

صعوبة االختبار؟ األعراض اجلسمية  معينة من االختبار؟ هل يفضل غريها من املواد؟ ما هي درجة املثابرة بتغري مستوى
  . اخل... ذات الداللة مثل رعشة اليدين وضعف التناسق البصري احلركي والتعب امللحوظ بعد فترة من االختبار 

  : القدرة على التركيز] ٥[

، وميكن مالحظة هذه القـدرة  " هل جيد صعوبة يف التركيز يف القراءة؟ يف العمل؟: "تركيز التفكري ووجهته  
بينيه ، كما ميكـن   -بلفيو وستانفورد –وقياسها من خالل تطبيق بعض االختبارات ومنها اختبارات مقاييس وكسلر 

  : تطبيق االختبارين التالني للتركيز

  : اختبار الطرح) أ ( 

  ).انتظر اإلجابة وصححها إذا لزم األمر( ١٠٠من  ٧اطرح 
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  ). انتظر اإلجابة( ٩٣من  ٧اطرح 
  ).سجل اإلجابات والزمن بالثواين( كل مرة دون أن أقاطعك يف ٧استمر يف طرح 

  ؟ ما هو الباقي ؟ كيف تتأكد من اإلجابة؟  ٧على  ١٠٠اآلن اقسم 

وباإلضافة إىل دقة اإلجابة ، يالحظ الفاحص قدرة العميل على التركيز على هدف معني وفهم التوجيهات مث   
  .ذ أو غرابة يف طريقة التفكريوكذلك يالحظ أي شذو تباعها ،اتركيز تفكريه يف 

  : اختبار احتياطي يف التركيز) ب(

تذكر اسم بنت ، أي اسم ، كيف تتهجى هذا االسم ؟ كم حرفاً فيه ؟اآلن اذكر اسم ولد حيتوى على ثالثة   
نكيف تتهجى هذا االسم ؟ هل تعرف شخصاً ذا االسم؟ من هو؟ هل تعرف شخصـاً  ) أقلفأو ثالثة (حروف أكثر 

جيد ، لقد : "سم األول الذي ذكرته ؟ من هي؟ تذكر يف ختام كل اختبار أن تعرب عن تقديرك بأمانة ، كأن تقولباال
  ".اخل... بذلت جمهوداً طيباً ، رمبا كان هذا االختبار صعباً بعض الشيء 

  

  : حمتوى التفكري] ٦[

ميكن تقومي احملتوى العقلي للعميـل ،   وما هي معتقداته واجتاهاته؟ ولكي ؟ما األفكار اليت تشغل بال العميل   
يتعني معرفة خلفيته احلضارية والثقافية واملعتقدات السائدة يف جمتمعه ، واجلماعة أو اجلماعات اليت ينتمى إليها ، ويتدرج 

الالسواء ، فيكون عادياً أو سوياً أو قد حيرف الواقع يف صورة خـداعات وهـواجس    -التفكري على مستوى السواء
قلق ، اكتئاب ، توهم مرض ، عداوة ، وسواس ، مجـود ،  (وقد يأخذ صورة أفكار ثابتة واجتاهات عقلية ، س وهالو

فإذا ما اشتد اضطراب عمليات التفكري ، كان ذلك داللة على تفكـك أو اضـطراب أشـد يف    ) تشكك بارانويدي
سأل اإلكلينيكي العميل مـثالً عـن   الشخصية ، وقد يستدل على وجود اهلواجس عرضاً من خالل املقابالت أو قد ي

وعن اهتمامهم مبساعدته ، وهل يعتقد أم يروجون القصـص  ) كيف يعاملونه؟(عالقاته مع أصدقائه وعائلته وزمالئه 
اخل ، ومـن املظـاهر   ... عنه ، وهل يسيطر عليه الناس اآلخرون، أو هل تتحكم أجهزة معينة مثل الراديو يف سلوكه 

  . قعية وفقدان اآلنية والوساوس القهري واملخاوف املرضيةالشاذة مشاعر الالوا

هل هناك شيء يشغلك ويقلق بالك؟ هل حدثت لك يف األيام : ومن املمكن أن يستعني الفاحص بأسئلة مثل  
اخل ، ويالحظ أن الكثري ... األخرية حوادث غريبة أو طرأت لك أفكار غري عادية ، أو أفكار يصعب التخلص منها ؟ 

واليت يشيع اسـتخدامها مـن    ،األسئلة وأمثاهلا يوجد يف عدد من اختبارات الشخصية من نوع الورقة والقلم من هذه
  .جانب األخصائى النفسي ، وذلك مثل اختبار الشخصية املتعدد األوجه
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" خربات غـري عاديـة  "ومن الضروري اصطناع منتهى احلذر يف دراسة اهلالوس ، وقد يكون التساؤل عن   
وتاريخ ظهورها وتفكـري  ،إلحدى احلواس مدخالً مناسباً ، فإذا ثبت وجود هلوسة تعني دراسة ظروف نشأابالنسبة 

  . العميل بالنسبة هلا

  : احلالة االنفعالية] ٧[

مبا يف ذلك التعبري يف صـور  (ويستدل عليها من أقوال العميل عن مشاعره الداخلية ومن التعبري الظاهر عنها   
فة إىل تقدير الفاحص ، وقد يصعب أحياناً تقومي هذه احلالة إذا جلأ العميل إىل التظاهر ، وميكـن  باإلضا) فسيولوجية

  : وصف احلالة االنفعالية يف النقاط التالية

اخل ، ويسجل الفـاحص تقـديره   ... مثل املرح والكآبة ، القلق ، الالمباالة : احلالة املزاجية السائدة) أ (   
  . ه احلالةللمدى الذي تصل إليه هذ

وقد جند مريضاً ينقلب يف حلظة من حالة الضحك إىل البكاء بينما جند مريضاً : التقلب يف احلالة املزاجية) ب(  
  .حالته املزاجية دون تغيري" تتجمد"آخر تكاد 

اً ما تكتسب هذه املالءمة أمهيتها من أنه كثري: مالءمة االستجابات االنفعالية للمحتوى العقلي املعرب عنه) ج(  
تكون االستجابة االنفعالية غري املالئمة هي الدليل الوحيد على السلوك الفصامي ، ففي الشخص العادي تتناسب احلالة 
االنفعالية للفرد مع موضوع النقاش أو املوقف الذي جيد الفرد نفسه فيه ، ولكن يف الشخص املضطرب يغلب أن تثبت 

  . تالف املوقفاالستجابة االنفعالية على حاهلا برغم اخ

  : الوظائف احلسية والقدرات العقلية] ٨[

ودف دراسة هذه اجلوانب إىل تقييم درجة اتصال املريض بالبيئة والواقع كما يتمثل يف وعيه وذاكرته وقدرته   
ـ   ل على فهم املواقف وتعبئة وظائفه العقلية حلل املشكالت اليت تواجهه يف بيئته ، أسلوب حل املشـكالت وأداء العم

د يتراوح قو). اخل... منظم ، مضطرب ، هل يفكر وخيطط مث يعمل ؟ أسلوب احملاولة واخلطأ ، االستفادة من األخطاء (
يف الشعور إىل حاالت اهلذيان واالختالط ، وتشمل الدراسة اجلوانب " ضباب"االضطراب يف هذا اال من جمرد وجود 

  : اآلتية

) أين حنن اآلن؟ ويف أي مدينة؟ حمافظة؟(: الوعي باملكان، ) سبوع ، الشهرالساعة ، األ( :الوعي بالزمان) أ (   
حاول أن ختفف عن املريض حىت ال يشعر بـاحلرج  ). من أنا؟ من هم الناس الذين تقابلهم هنا؟( :الوعي باألشخاص
  . رمبا كنت مشغوالً بأمور أخرى: كأن تقول مثالً
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، تـذكر اسـم أو عنـوان أو    ) قام ، سبعة أرقام يف حالة الراشداختبار تذكر األر(: الذاكرة املباشرة) ب(  
تواريخ االلتحاق باملستشفى ، ظهور األعـراض ، أمسـاء   (الذاكرة القريبة ، ) مخس دقائق(موضوع أو لون بعد فترة 
ئه ، األعمال اليت أمساء املدارس اليت تعلم فيها ،أمساء أوالده وأشقا( الذاكرة البعيدة، ) اخل... األطباء ، مناشط حديثة 

 ). اخل... قام ا ، تاريخ ميالده ، عمره احلايل 

تباع التعليمات إىل اضطراب يف قدرة العميـل  ايشري البطء يف الفهم والصعوبة يف : االستيعاب والفهم) ب(  
لوهلا بلغته ، وتوضيح مد ،مث ذكرها أو كتابتها،على االستيعاب ، فمثالً ميكن أن نطلب من العميل قراءة قصة بسيطة 

وكذلك يوجه إىل العميل عدد من أسئلة املعلومات العامة بقصد تقدير مستواه العقلي يف املاضي ، ويف هذه اـاالت  
بلفيو لذكاء الراشدين ، مقياس  -بينيه ، ووكسلر –ميكن االستفادة من فقرات كثرية يف مقاييس الذكاء مثل ستانفورد 

  . وكسلر لذكاء األطفال

وميكن تقديره بواسطة مقاييس الذكاء املقننة ، إال أنه يف العمل اإلكلينيكي اليومي ، قد ميكن : الذكاء) د (   
التوصل إىل مؤشرات هامة من دراسة اإلجنازات التعليمية واملهنية مع مراعاة بالطبع احتمال تشابك عدد كـبري مـن   

ة الدافع وظروف البيئة وغريها ، باإلضافة إىل الـذكاء ،  العوامل اليت حتدد مستوى اإلجنازات يف هذه ااالت مثل قو
بقصد تبني العوامـل املصـاحبة    ؛كما أنه من املفيد يف هذا اال املقارنة بني مستوى اإلجنازات يف املاضي ويف احلاضر

  .للتدهور العقلي

وبني املوقف الكلي ،  أي القدرة على تقومي العالقات بني األحداث وبينها: االستبصار وسالمة احلكم) هـ(  
أمـا  ... وما إذا كان سلوكه يتفق مع أحكامه ) الفهم العام(ويشري ذلك إىل األحداث يف املاضي واحلاضر واملستقبل 

، ) أي أنه مريض وحيتاج إىل عـالج (االستبصار فهو يشري إىل قدرة العميل على تقومي سلوكه يف ضوء املوقف الكلي 
، وال يقوم االستبصار على أساس ما يقوله املريض فقط ، ولكن ) العوامل املرتبطة مبرضهأي (وكذلك العالقات النوعية 

" سطحى"و ،أي ال يعترف املريض مبرضه" معدوم"على أساس الصورة السلوكية الكلية ، وتتراوح درجة االستبصار من 
 ،أي لفظي أكثر مما هو إجرائي" يشكل"حني يعترف بشذوذ سلوكه ولكنه ال يقدر داللة هذا الشذوذ ، إىل " جزئى"أو 

  . وذلك حني ال تتفق أفعاله مع ألفاظه

تتضمنان استخدام الفهـم   ،وجيب مراعاة أن كال من االستبصار وسالمة احلكم وظيفتان معقدتان للشخصية  
ا تظهـر يف  والترابط والذاكرة واالستدالل والتخطيط ، وهذه بدورها تعتمد على العمليات التكاملية والتنظيمية ، كم

  . حالة األجهزة احلسية والقدرات العقلية واالجتاهات االنفعالية والنزعات الشخصية للفرد

  : االختبارات السيكولوجية التشخيصية] ٩[
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وإذا كان ذلك هو امليدان الذي يسهم فيه األخصائي النفسي اإلكلينيكي فيما ال يستطيع أن يسهم به غريه ،   
تطبق وال تفسر يف فراغ ، بل جيب أن يتم ذلك يف اإلطار الكلي لدراسة احلالة ، ويسـتطيع   إال أن هذه االختبارات ال

  . الفاحص املدرب مالحظة الكثري من اجلوانب السابقة خالل استجابة العميل ملواقف االختبار

  :الفحوص الطبية واملعملية] ١٠[

اناً السائل املخي الشوكي ورسم املـخ  ، كما تشمل أحيغريهاوتشمل فحوص السمع والبصر والدم والبول و  
وفحص األشعة ، ورغم أن هذه الفحوص ليست من اختصاص السيكولوجي إال أن ذلك ال ينفي ضـرورة معرفتـه   
بطبيعتها وداللتها ، وهو يكتسب هذه املعرفة خالل دراسته األكادميية ومرانه العملي ، ومـن الضـروري أن يتـابع    

  . ديثة يف هذا االاألخصائي النفسي التطورات احل

  : الصياغة التشخيصية] ١١[

يلخص دارس احلالة ديناميكياً الشخصية يف أى صورة من الصور املألوفة ، وحياول األخصائي أن يتبني الصراع   
 الشعور بالذنب مقابل تربير الذات وباالستقالل مقابل االعتماد ، أو املشكلة األساسية اليت يتركز حوهلا: األساسي مثل

وقد حيدد مستوى النضج االنفعايل للمريض مثبتاً صحة . اخل... اهتمام املريض مثل السمعة ، األمن ، الطهارة ، الذنب 
مستوى الطفولة املبكرة ، الطفولة ، املراهقة األوىل ، املراهقـة  (تقديره باقتباس مناذج من اخلصائص السلوكية للعميل 

  . ما سبق باستخدام إحدى التصنيفات اإلكلينيكية، وأخرياً قد يلخص ) املتأخرة ، الرشد

ومهما كان اهلدف من دراسة احلالة ، فإن اإلكلينيكي يتعني عليه يف النهاية تفسري البيانات وهـو يف بنائـه     
للفروض ، يتعني عليه أن يعتمد على االستنتاج اإلكلينيكي، إال أن األحكام اإلكلينيكية مع األسف جيدة بقدر جودة 

صوروا ، وال يستبعد أن جند باحثني يصالن إىل استنتاجات خمتلفة من نفس البيانات ، واألمل معقود علـى أن  من يت
تقدم أساليب الدراسة والتحليل وعلى أحكام تدريب اإلكلينيكيني ، ويكمن قدر من اخلطر يف إعطاء عنايـة كـبرية   

هامة ، وقد خيتار الدارس فقط األحداث اليت تدلل علـى  لتفاصيل غري هامة أو غري متصلة باملشكلة مع إمهال تطورات 
وجهة نظره ويفسرها مبا يتفق مع النظرية اليت يهتدي ا ، فمثالً قد يركز الدارس الذي يهتدي بنظرية التحليل النفسي 

منهما  على التشدد يف تدريب الطفل على ضبط اإلخراج ، ويقلل من أمهية وقوع طالق يف األسرة ، واحلقيقة أن كال
قد يكون له تأثري خيتلف من موقف آلخر ، ويرجع ذلك إىل التشابك املعقد بني عدد كبري من العوامل ، وذلك هـو  
التحدي األكرب أمام دارس احلالة ، وجياهد اإلكلينيكيون اليوم كي يستطيعوا القيام بتنبؤ يتسم بالثبات والصدق مـن  

بأنه لو أعطينا سلسلة معينة من اخلربات يف تاريخ احلالة ، فإننا حنصل على وهم يودون لو أمكنهم القول ، دراسة احلالة 
نتيجة معينة ، إال أننا ال منلك يف الوقت احلاضر أكثر من استخدام خليط من اخلربة والفهم العام ونظريـة الشخصـية   

من املهم أن يدرك اإلكلينيكي أن واخلروج بافتراض حيتاج إىل مراجعة وحتقيق دائمني ، و ،لتفسري معلومات تاريخ احلالة
  .تفسرياته هلا طابع مؤقت ، وأنه يتعني عليه مواصلة البحث لتحسني التنبؤ
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" مـان "ويتشابه اإلطار السابق لدراسة احلالة يف بعض العناصر مع اإلطار املعد واملستخدم يف مستشـفى    
  :مان على ، ولكنه خيتلف عنه يف عناصر أخرى ، ويشتمل منوذج) مصر –حلوان (

ويشمل باإلضافة إىل البيانات املميزة ، شكوى املريض بكلماته هو وبكلمات مصدر املعلومات ،التاريخ ) أ (   
، التعلـيم ،  ) ، الكالم ، التسنني يالوالدة ، الرضاعة ، االنفصال عن الوالدين ، املش(عنه ، التاريخ الشخصي املبكر 
  . خ اجلنسي ، السمات العصابية يف الطفولة ، عدد األطفال وحاالم يف العائلةاملهنة ، العالقات الزواجية والتاري

  .اخل... املظهر ، النشاط ، الكالم ، االهتمامات ، احلالة املزاجية : املستوى الوظيفي السابق -
... ر وقد تشمل الزار والسح(والتاريخ املرضي السابق واألساليب العالجية اليت استخدمت  ،التاريخ العائلي -

 ). اخل
 .التاريخ املرضي احلايل بناًء على تقرير كلمن املريض ومصدر املعلومات عن األعراض وتسلسل األحداث -

الفحص السيكياترى ، ويشتمل على تقرير الطبيب النفسي لألعراض املدرجة يف القائمـة ، يف سـت   ) ب(  
للعرض من حيث تواتره + + +) ، + + ، (+ ئات ال توجد ، توجد ، يصعب التأكد منها ، مث تقدير يف ثالث ف: فئات

  .خالل املقابلة ودرجة تعويقه للمقابلة ودرجة تعويقه للمريض

  .اآلثار اجلانبية للعقار على خمتلف أجهزة اجلسم ، وكذلك اآلثار السيكياترية والنتائج املعملية) ج(  

  : الشخصية قبل املرض) د (   

  . االنبساطية ، التصلب ، العصابية ، الذهانية: شخص مثلالسمات املزاجية بناًء على تقرير ال -
 . السمات التفاعلية مثل السيطرة والعداوة -
 . االجتاهات األساسية مثل االجتاه احملافظ -

مالحظات هيئة التمريض على سلوك املريض يف فئات خمتلفة مثل النوم، األكل ، العنايـة بـاملظهر ،   ) هـ(  
  .اخل... ملشاركة يف نشاط اجلماعة ، احلالة املرضية الصوت ، الكالم ، احلركة ، ا

  :سجالت دراسة احلالة

قد يهمل اإلكلينيكي يف زمحة العمل وحتت ضغط اإلحلاح يف طلب التشخيص والعالج ، استيفاء سجل دراسة   
اسـي  احلالة ، أو قد حيس أن التسجيل يف حضور العميل قد يعوق تكوين عالقة طيبة بينهما ، ولكـن السـجل أس  

لإلكلينيكي نفسه يف تعامله مع العميل ، كما أنه ضروري لغريه من األخصائيني يف الفريق اإلكلينيكي أو يف املستشفى 
أو يف اجلهات األخرى املعنية باحلالة ، والتسجيل يتفادى أخطاء الذاكرة ، كما أنه يهيئ الفرصة إلعادة النظر واكتشاف 

راسة احلالة هي أيضاً وسيلة جيدة لتدريب املبتدئني من اإلكلينيكيني وملراجعـة  أبعاد جديدة يف الدراسة ، وسجالت د
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أعماهلم ، كما أا مادة طيبة للبحوث اإلكلينيكية ، وأخرياً فإن السجل يوفر أحياناً ضماناً حلماية اإلكلينيكـي مـن   
  . خمتلف احتماالت سوء الفهم من جانب العميل ومن جانب اآلخر

درب هو الذي يستطيع أن يسجل ماله داللة يف دراسة احلالة ، ويهمل ما ليس له داللة دون أن واإلكلينيكي امل  
يقع يف خطأ التحيز إلطار نظري أو اخللط بني البيانات والتفسري ، وقد يكون من املفيد أحياناً االستعانة بالتسجيالت 

حماولة فهم ما يريد العميل قوله ويف نقـل مشـاعره   الصوتية ، إال أن ذلك ال يغىن عن احلواس املدربة لإلكلينيكي يف 
  . وانفعاالته

  

  :املالحظة يف الطريقة اإلكلينيكية

جيمع الكثري من البيانات يف دراسة احلالة عن طريق املالحظة املباشرة للعميل وذلك يف املقابل التشخيصية ومن   
ومات من األشخاص الذين أتيحت هلم فرص مباشرة خالل تطبيق االختبارات السيكولوجية ، أو عن طريق استقاء املعل

  . ملالحظة العميل كما هو احلال مثالً يف قياس النضج االجتماعي أو يف مجع البيانات عن املريض من أهله

ولكنها أساسية أيضاً يف ترشيد  ،واملهارة يف املالحظة اإلكلينيكية ليست أساسية يف العمل التشخيص فقط  
اخل وهي أحياناً األداة الوحيدة املتاحة لألخصائي وذلك يف ... ياً أو مجاعياً أو عن طريق اللعب العالج سواء كان فرد

احلاالت اليت ال تتوافر لقياس السمة أدوات أخرى وقت دراسة احلالة ، أو يف احلاالت اليت يكون هناك من األسباب ما 
عدم إدراكهم حلقيقة اجتاهام ودوافعهم ، ومن املمكن يدعو إىل توقع مقاومة األفراد ملا يوجه إليهم من أسئلة أو 

بالطبع أن يزيف األفراد سلوكهم ، إال أن ذلك أصعب من حتريف االستجابات اللفظية ، واملالحظة أيضاً هي األداة 
ريبية ، وهي العملية يف احلاالت اليت ال يتوفر فيها لدى اإلكلينيكي الوقت الكايف أو اليت ال تتطلب أكثر من تقديرات تق

تسجل السلوك يف نفس الوقت الذي يتم فيه ، فيقل بذلك احتمال تدخل عامل الذاكرة لدى املالحظ ، إال أن املالحظة 
بالطبع يصعب استخدامها يف بعض املواقف مثل مالحظة احلاالت العائلية أو السلوك اجلنسي ، واخلالصة ميكن القول 

ه خالل العمل اإلكلينيكي ال تقل يف قيمتها عن أي معلومات ميكن أن حيصل بأن مالحظات اإلكلينيكي املدرب لعميل
عليها من االختبار السيكولوجي ، بل إن نتائج االختبار السيكولوجي نفسه يصعب تقدميها بغري مالحظة ظروف 

شخصية العميل االستجابة والتعبريات االنفعالية للعميل ، هذا فضالً عن أن املالحظة قد تكشف الكثري عن خصائص 
  .تؤثر يف نتائج االختبار ل أناليت حيتم

ويستطيع الفاحص املدرب أن يالحظ خالل االختبار عدداً من العناصر اهلامة مثل الكفاءة احلسية واحلركية   
، الوعي بالغرض من االختبار ، ) سريع ، بطئ ، متوسط(، معدل األداء ) اإلبصار ، السمع ، الضبط احلركي(للعميل 

، االهتمام واحلماس يف األداء ، التعاون أو السلبية يف أداء االختبار ، كمية ) متوتر ، واثق اجتماعياً(جتاه حنو االختبار اال
الكالم واتساقه ، القدرة على التعبري ، االنتباه ، الثقة بالنفس ، الدافع ، بذل اجلهد ، املثابرة ، القدرة على االنتقال يف 
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ستجابة للتشجيع والثناء ، االستجابة للفشل ، النقد الذايت ، السلوك الشاذ من هلوسة أو خلط يسر من عمل آلخر ، اال
  . اخل... يف الكالم 

وتساعد مالحظة هذه العناصر يف احلكم مبا إذا كانت نتائج االختبار تدل على حقيقة قدراته أم ال ، ويواجه   
ات واالستنتاجات من هذه املالحظات يف تفسري شخصية العميل ، اإلكلينيكي يف هذا اال صعوبة الفصل بني املالحظ

فمثالً يصعب أن يفسر املظهر السلوكي املالحظ أثناء تأدية االختبار على أنه انتباه أو تركيز ، إال يف ضوء معلومات 
وظ يف أداء االختبار أخرى مثل مستواه العقلي أو نتيجة األداء يف االختبار ، وكذلك يصعب أن نستنتج أن التعاون امللح

مثالً ، ميثل مسة عامة متيز املفحوص يف غري ذلك من املواقف ، ويوضح ما سبق خطورة تفسري املالحظات يف فراغ بعيداً 
  . عن دراسة احلالة املتكاملة

وحيتمل أن تزداد دقة املالحظة إذا كانت من نوع املالحظة املنظمة اليت حيدد فيها مقدماً نوع املوضوعات   
املطلوب مالحظتها ، ومدة املالحظة للوحدة املعينة من السلوك ، ومكان املالحظة ، ونوع املصطلحات املستخدمة يف 
تسجيل املالحظات وتسلسلها ، وعدد املرات اليت تتكرر فيها مالحظة نفس املوضوع بالقدر الذي حيقق أقصى قدر من 

  . عن طريق مقدار االتفاق بني أكثر من مالحظ واحد الثبات ، كما أنه ميكن أن نستوثق من ثبات املالحظة

وقد يستعني اإلكلينيكي أيضاً مبقاييس التقدير ، وهي ليست أكثر من صياغة شكلية دف إىل وضع العميل يف   
نقطة على متصل أو مقياس للسمة اليت تقدر ، كأن نقدر مثالً درجة القلق أثناء تأدية االختبار يف  وأفئة أو موضع 

وقد يضيق البعض مبثل هذه األداة ألا تقيد حرية التعبري عن . معدوم ، قليل ، متوسط ، شديد: ى الفئات التاليةإحد
فنقدر " أثر اهلالة"ديناميات الشخصية ، كما أن التقدير قد يتعرض للخطأ بفعل التعميم من مسة ألخرى نتيجة ما يسمى 

أو بفعل النمطية  ،"سرعة احلركة"أثراً بدرجته العالية على متصل ت" االجتماعية"الشخص يف درجة عالية على متصل 
اجلامدة يف إصدار األحكام واليت قد يترتب عليها إمهال خصائص أخرى ، فمثالً إذا اعترب اإلكلينيكي أن شخصية عميله 

ت هذا الطابع ، ويهمل تتسم بالطابع الشرجي يف لغة التحليل النفسي ، فإنه قد ينسب له كل ما يندرج طبقاً خلربته حت
لذلك مالحظة خصائص أخرى هامة ، إال أن مقاييس التقدير هلا قيمتها وخباصة بالنسبة للمبتدئني يف العمل 

ويتوقف الكثري بالطبع على عمق التدريب اإلكلينيكي ، وخباصة التدريب على ضبط النتائج يف إطار  ،اإلكلينيكي
  .ةالصورة الكلية اليت متثلها دراسة احلال
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  ) ٣(ملحق 
  لدراسة احلالة منوذج تطبيقي

  حالة وسواس قهري
  

  :التعريف باحلالة  - أوال
 :مكان امليالد .                  سنة ١٩.:السن     أنثى     :اجلنس     ع    .س.س:  االسم
  قروية :البيئة االجتماعية             األحساء

       طالبة : املهنة        املرحلة اجلامعية :املستوى التعليمي
  الثالثة بعد أخ و أخت :ترتيب احلالة بينهم              ٥ :عدد األخوات    ٢ :عدد اإلخوة

  فوق املتوسط: احلالة االقتصادية        .عازبة  :احلالة االجتماعية 
  كلغم  ٣٧:الوزن -٢      سم ١٥٤:الطول -١: املظهر اخلارجي

  ..تبدو حنيلة و ذابلة.. بسيط جدا، مرتب: الشكل -٣
  .قراءة اجلرائد، مشاهدة التلفاز: العادات و األنشطة

                         
  : مشكلة احلالة  -ثانيا

تتلخص شكوى احلالة احلالية كما وصفتها يف احنصار تفكريها حول فكرة واحدة فقط ال تستطيع مقاومتها و هي    
هذا .. القصوى يف تطهريها و قضاء وقت طويل جدا يف ذلك واملبالغة ،فكرة جناسة األشياء السيما اخلاصة ا من عدمها
إلبراز املشكلة كما أا عربت عن عمق معاناا منها باملفردات التالية  ،وقد أسهبت احلالة يف وصف تفاصيل دقيقة جدا

  ....:عقب ايارها الشديد إثر سؤال وجه هلا من قبل املتدربة حول الفكرة اليت تشغل باهلا اآلن؟؟
.. أنا فاقدة القدرة  على كل شئ، كل شئ! ما ينقال بس ينحس.. جحيم، عذاب مهني، نار، جهنم الدنيا.. آآآآآه( 

أنا .......... ال أبيض و ال أسود.. ما أنتمي إىل أي وضع، ال حياة و ال موت.. أنا عايشة يف غيبوبة.. احلياة، املوت
  ..مسروقة من الكل عايشة غريبة يف وسط الناس، حيسبوين بينهم بس أنا

ما فيه حالة يف الدنيا مثل حاليت كل األدوية خمترعينها حلاالت أخف أنا : ( و تبالغ أكثر يف وصف مشكلتها فتقول
  ...)حالة مل يسبقين ا أحد من العاملني و ال أعتقد إنه يف أحد راح يلحقين

يف حد ذاته و إمنا يف عدم تفهم والديها ملرضها  كما تعترب احلالة أن الشق األكرب من معاناا ال يكمن يف املرض  
إذا كانت أسريت : "و تتساءل بأمل.. ومعاملتها و كأا هي من جلبته لنفسها كما تقول ،و عدم وعيهما به) السيما األب(

ا أما أخواا فيبدون و كأن حمايدات حسب وصفها لكنهن يستجنب هل!" مش متحملتين أترجى من مني انه يتحملين؟؟
حينما تطلب منهن مساعدا يف تطهري بعض األشياء كاملالبس مثال لكنها تعود و تذكر بأن أختها الكربى هي أقل أخواا 

  .استجابة هلا و تصفها بأا حماربة هلا على حد تعبريها
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ض ألول مرة قبل سنة تذكر احلالة أا وجدت تلميحات هلذه األعرا": فيما يتعلق باملشكلة" التاريخ املرضي احلايل  -

و قد .. واحدة تقريبا حينما تأخرت يف دخول دورة املياه مث شككت يف جناسة مالبسها نتيجة شعورها باحتباس البول
  !)أنا من سنة مت: سجلي يف مالحظاتك: (طلبت من املتدربة أن تدون لديها هذه اجلملة نصا

  
سواسية لديها منذ أيام الطفولة و لكن مبا يتالءم مع تلك املرحلة تذكر احلالة وجود أعراض و :التاريخ املرضي السابق - 

فأشارت مثال إىل أا كانت تأخذ وقت طويل يف الوضوء عند بداية تعلمه و تدقق جدا يف مكان مسح الرأس و .. العمرية
بيخ من قبل أهلها بشكل كما كانت تتأخر يف دورة املياه كثريا ما جيعلها تتعرض للنقد و السخرية و التو.. ما إىل ذلك

  )..ختطي االبتدائية(دائم، لكن هذه األعراض اختفت متاما بعد جتاوز هذه املرحلة 
  

لدى احلالة رغبة ملحة يف التخلص من معاناا و تدعي أن لو كان اخليار بيدها لكانت  :مستوى الدافعية للعالج  -
.. ليست قادرة على حتمل العيش يف هذا الوضع مستعدة لتحمل أي مرض عضوي تبتلى به مهما كان خطريا لكنها

كل شئ أأجله و ... أنا ميكن ما بطيب بظل طول عمري كذا(و تعرب أحيانا عن يأسها من الشفاء يف حلظات االيار 
لكنها تعود و تتحدث بعد ذلك أا ...) أقول ملا أطيب راح أسويه بس يوم ورا يوم مير و كل يوم أسوأ من اللي قبله

  .اليوم الذي ستشفى فيه و تعلق عليه اآلمال الكبرية و ترجو أن يكون قريبا بإذن اهللا تترقب
  

  :تاريخ احلالة: ثالثا
  :اال العائلي -١

و هو األخ األكرب ألشقائه .. سنة خريج ثانوية عامة و يعمل يف إحدى الشركات اخلاصة ٤٤عمره .. على قيد احلياة: األب-
األمر الذي .. و ال زال يتحمل جزءا منها حىت اآلن" الوالدين و األخوة"كرا مسئولية األسرة حتمل مب.. الثالثة بعد أختني

كما انتقل إخوته للعيش معه حىت بعد متكنه من احلصول على منزل .. ه معهم بعد زواجه يف بداية سن العشرينءاستدعى بقا
يعاين .. تتسم شخصيته بالطيبة و الكرم .. نوات قليلهو ظل يعيش وسط أسرته املمتدة حىت زواج أخيه األصغر قبل س.. جديد

  ..من بعض املشاكل الصحية
على قيد احلياة وهلا نفس عمر األب التحقت باملدرسة املتوسطة مث تركت التعليم قبل إمتام الدراسة ا السيما مع انشغاهلا  :األم-

 ..ا ،طيبة و خدومة و تتحلى حبس املسئوليةمتفرغة لعمل البيت و االهتمام بأبنائها متام..مبسئوليات الزواج
تزوجا باختيار و رغبة و تتسم العالقة بينهما بالود و .. توجد بينهم صلة قرابة بسيطة و نسب سابق: عالقة الوالدين ببعض-

 .احملبة و غالبا ال تتعدى شجاراما املالسنات الوقتية اليت تزول مع زوال املوقف
تصف احلالة األم بأا عصبية و دائمة التوبيخ ألبنائها لفظيا و لديها يف الوقت ذاته حرص مبالغ فيه  :عالقة الوالدين باألبناء -

أما األب فهو أقل عصبية و .. كما الحظت املتدربة وجود نوع من املخاوف الزائدة لديها على أوالدها.. يف االهتمام باألبناء
ن عدم رضامها عن أوضاع أوالدمها و أم ليسوا على الشاكلة اليت يتمنياها و حرصا لكن االثنان يشتركان يف التعبري الدائم ع

كما تذكر احلالة أيضا أن معاملة .. كما أن اهتمامام غري جمدية،يربران رأيهم هذا بأم ليسوا على القدر الكايف من الطاعة 
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سيما يف أيام معيشتهم يف ظل أسرة ممتدة و بيت مزدحم ال،والديها هلم يف الوقت احلايل ختتلف كثريا عما كانت عليه يف املاضي 
  ..فهما اآلن أكثر قربا منهم و أكثر تفهما،

مجيعهم يف سن الدراسة و متفوقون أكادمييا و هلم حضور قوي يف األنشطة املدرسية و مشاركة  :األخوة و األخوات   -
على أوقات العطل حيث يتولوا ) السيما اإلناث منهم(ل بسيطة يف األنشطة االجتماعية، تقتصر مشاركتهم يف أعمال املنز

أما يف الدراسة فهم متفرغون للدراسة فحسب، يوصفون من قبل أقارم و زمالئهم و معلميهم ") س"باستثناء (بشكل كامل 
  ..تتسم عالقتهم ببعض بشدة الترابط و الود و التعاون واحملبة.. باخللق و األدب و التميز

  
 :صياال الشخ -٢

سنني من والدة أخيها األكرب و سنتني من عمر أختها السابقة هلا و يف ظل بيت صغري و مزدحم ٤بعد ) س(ولدت  
بالغربة يف وسط ذلك اجلو و مل خيتلف احلال عما هو عليه حىت بعد انتقال ) س(كان ملك للجد و منذ صغرها شعرت 

أي مقرب ) س(الكربى من أخيها األكرب يف حني مل يكن لـ األسرة إىل بيت جديد و كبري حيث كانت حتس بقرب أختها
هلا من أهلها حىت بعد والدة أختها التالية هلا بعد ثالث سنني الذي زادها غربة إذ كانت يف شجار و مشاكل دائمة معها، و 

و ! إغاظة هلا خالفات بني أمها و جدا اليت كانت تفسر أي قسوة من قبل األم على أبنائها على أا) س(قد شهدت 
على أا )  س(تستشعر أن األم دائما ما حتدث أختها الكربى مبشاكلها و ما جيري معها يف حني تتعامل مع ) س(كانت 

صغرية جدا على هذه األمور على الرغم من أنه مل يكن مثة فرق كبري بينهما و هذا ما كان يشعرها بالتهميش و إحساس 
خت إضافة إىل أا كانت حتس دائما بنظرة استصغار يف عيين أختها الكربى و أخيها األكرب بالكراهية لألم و الغرية من األ

و !) شعرفك أنيت؟: (حينما تكون معهما و دللت على ذلك برد أخيها عليها مثال حينما تسأله عن شئ حيث كان يقول
أن والديها كانا حريصني ) س(تؤكد و .. كانت تسكنها أمنية دائمة أن تكون لديها أخت قريبة منها غري هذه األخت

بشدة على مشاعر اجلد و اجلدة و األعمام الذين يشاركوم املنزل و حياسبون أبنائهم على أي خطأ صغري أو أي كلمة قد 
 و تتدرج احملاسبة هذه بني العتاب و النهر و قد تصل يف كثري" زعلهم"خترج منهم بعفوية مطلقة و يرى الوالدان أا قد تثري 

  ..من األحيان إىل الضرب
ومن املشاهد اخلالدة يف ،وهذا مما يزيد من عصبية األم جتاهها،إىل أا كانت شقية و عنيدة يف طفولتها) س(وتشري   

ذاكرا أا كانت دائما ددها بوضع ارات حارة على لساا مما شكل لديها عقدة و خوف شديد من البهار كما 
كان نادرا ما يضرا مقارنة بأمها و لكنها تتذكر جيدا يوم ضرا بعصا على الرغم من أنه حرص و تذكر أن األب .. تقول

من التزمت حيث  يءأيضا أن تربيتها اتسمت بش) س(و تؤكد .. على أن يكون الضرب خفيفا إال أنه حز يف نفسها جدا
املدرسة و رمبا قبل ذلك و كانت تشعر بالغرية  كانت مثال ترتدي احلجاب كامال مع غطاء الرأس منذ السنة األوىل هلا يف

حينما كانت يف الصف األول االبتدائي برباءة شديدة مع  اًمن زميالا الاليت مل يكن كذلك و تتذكر جيدا أا توجهت يوم
دة منتشرة لكي تشتري هلا شيئا تأكله عند خروجها من املدرسة و كانت هذه عا) البقالة(أو ) الدكان(إحدى زميالا إىل 

بني زميالا إال أن عمها رآها صدفة و مبجرد أن عادت إىل املنزل كان ينتظرها زلزال من العتاب و النهر و اللوم بشكل مل 
من إحدى ) س(يف املدرسة تقربت .. تستطع استيعابه و ولد لديها عقدة و خوف من جمرد القرب من الدكاكني مرة أخرى

لثالث حىت الصف اخلامس االبتدائي و كان ينظر هلما على أما صديقتني محيمتني إال أن زميالا بشكل قوي منذ الصف ا
صديقتها هذه مع اية الصف اخلامس اختلقت مشكلة غريبة جدا فكانت تتصل يف أوقات مريبة و غري مالئمة هي أو 
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سرد حديث غريب عجيب مما أحدث  شخص آخر تستعني به مث تطلبها أو أختها الكربى مع تغيري نربة الصوت مث تبدأ يف
إرباكا يف جو البيت إىل أن تصدى األب هلذه املسألة و اكتشف لعبة الصديقة مما أحدث صدمة قوية جدا جدا يف نفس 

بعدها مباشرة تقربت منها زميلة .. حينما علمت أن صديقتها اليت تكن هلا كل حب و إخالص هي من تفعل ذلك) س(
) س(إال إن إحدى املقربات األخريات من تلك الزميلة اختلقت كالما غريبا و ألصقته بـ أخرى هلا يف الصف السادس

) س(من أبرز ذكريات هذه املرحلة معاناة .. كذبا مما أدى إىل انتهاء العالقة بينهما بشكل ال يقل صدمة عن العالقة السابقة
نها كانت ترفض متاما مراجعة أي طبيب هلذا الشأن حرصا من التبول الالإرادي حىت اية الصف الثاين االبتدائي تقريبا لك

منها على أال يكتشف أي شخص عنها هذه املسألة و كانت جتاهد يف سبيل ذلك بشىت السبل خاصة أمام أختها الصغرى 
و .. مل يكن لديها القدرة على ذلك) س(إذ كانت تشعر باألسى حني جتدها قادرة على ضبط هذه املسألة يف حني أن 

امتناا لوالديها اللذين مل يوخباا أبدا على تبوهلا لكنها سجلت يف الوقت ذاته عتابا هلما أيضا إذ تأخرا يف ) س(جلت س
ظهرت بعض األعراض الوسواسية لديها خالل هذه .. التفكري بأخذها إىل طبيب حىت فطنت و أخذت ترفض هذا األمر

    ..املرحلة كما سبقت اإلشارة مث اختفت بعد ذلك
يف املرحلة السابقة من صدمات و نكسات ابتعدت متاما عن ) س(بعد االلتحاق باملتوسطة و مع ما تعرضت له  

لكنها .. التقرب من أي زميلة هلا و تولدت لديها عقدة قوية من جمرد لفظ الصداقة و ال زالت متقت هذا املصطلح حىت اآلن
كانت توصف يف املنزل بأا ال تتحدث مع أي شخص سواها ألا  تقربت بشكل قوي جدا من أختها الكربى لدرجة أا

و بقيت العالقة بينهما شديدة و محيمية إىل أن خترجت األخت الكربى من املرحلة .. كانت قليلة الكالم فعال إال معها
و ) س(امعية كما تعرب يف الصف الثاين ثانوي حني ذاك، عندها أخذا احلياة اجل) س(الثانوية و التحقت باجلامعة و كانت 

يف هذا اجلانب أن أختها الكربى مل ينقصها شئ ألن عالقاا االجتماعية ممتدة أصال و ) س(و تضيف .. ابتعدت عنها متاما
افتقدت أختها الكربى كثريا ألنه ال يوجد ) س(لديها الكثري من األصدقاء كما أن احلياة اجلامعية أضافت هلا الكثري لكن 

تعود و تؤكد أن ابتعاد أختها الكربى ) س(يها مما أشعرها ببغض شديد للجامعة و كل ما يتصل ا، لكن مقرب آخر لد
أن مجيع أخوا اآلن ذكورا و إناثا على مستوى واحد من ) س(و تضيف ! عنها هو جمرد بعد جسدي و ليس روحي
ؤكد بشكل متكرر و مستمر أا تستشعر دائما اختالفها إال أا يف الوقت ذاته ت.. القرب منها و أن عالقتها طيبة م مجيعا

عن مجيع أخوا يف كل جوانب احلياة فتذكر مثال أن مجيعهم متفوقون و متميزون سواها و أن لديهم مواهب عديدة يف 
على و تدلل على ذلك بذكر بعض األمثلة فتقول أن مجيعهم لديهم القدرة !! حسب تعبريها" منعدمة املواهب"حني أا 

تنظيم األنشطة سواء املدرسية أو االجتماعية و املشاركة فيها، و اجلميع لديه دور فعال داخل املنزل و القدرة على القيام 
بأعماله يف حني أا ال جتد يف نفسها هذه القدرة لذا متتنع عن املشاركة يف أي نشاط أو عمل داخل املنزل و هذا ما جيعلها 

 ا تتزعم هذه املسائل حىت أن  -من قبل والديها خاصة-م عرضة للمقارنة الدائمةالسيما بأختها الكربى على اعتبار أ
  "!!كبريم اليت علمتهم السحر"تصفها بأا ) س(

  ..بالكلية مباشرة ظهرت عليها أعراض املشكلة احلالية) س(بعد التحاق 
  

يف حديثها وقد بينت أا مؤمنة جدا مبا يسمى بعقدة  أولت احلالة هذا اجلانب الكثري من التركيز:اال اجلنسي -٣
و حتدثت عن فضوهلا املستمر و الكبري .. القضيب أو حسد القضيب و أا تتذكر جيدا مرورها ذه املشاعر يف سن الطفولة

. يت تتصل به يف استكشاف هذا العامل و سعيها الدائب حنو ذلك منذ أيام الطفولة و حىت اآلن للسؤال و قراءة الكتب ال
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بلغت يف سن احلادية عشر و ذكرت أا مرت مبشاعر النفور من جنسها عند ذلك و ال زالت مشاعر النفور تسيطر عليها 
مث عادت و خففت هذا االعتقاد بعد !! حىت اآلن إىل درجة أا تعتقد أا لو كانت ذكرا ملا أصيبت مبشكلتها احلالية

نفسها بأختها الكربى حىت ) س(و تقارن ! فعلى األقل لن تكون باحلدة اليت هي عليها اآلن املناقشة إىل أا حىت لو أصيبت
يف هذا اجلانب فتحدثت طويال عن أن أختها الكربى ال متر مبثل هذه املشاعر و ال تسيطر عليها أية أفكار من هذا النوع و 

فإا ال تشعر بتقبل كايف منها يعينها على مزيد أن تتحدث معها يف أي موضوع يتصل ذا اجلانب ) س(حىت إذا أرادت 
من البوح لذا فهي حتمل أختها الكربى مسئولية مشاعر الذنب اليت حتكم قبضتها عليها فيما يتصل بأية مشاعر تعيشها من 

من الذنب  هذا النوع و قالت بأا لو كان لديها منوذج غري منوذج أختها الكربى تشاركها أحاسيسها ملا شعرت ذا القدر
  !! إىل درجة أا تدعو اهللا دائما بأن يعافيها مما عاىف منه أختها

  
دخلت املدرسة يف السن الطبيعي و كانت أختها الكربى يف الصف الثالث حينها و املعلمات يولوا  :اال التعليمي -٤

ملقارنة جارحة ا من قبلهن منذ البداية  جانب كبري من الرعاية و االهتمام و يشيدون بتفوقها و فطنتها و هذا ما عرضها
دون منحها أية فرصة للربوز أو التميز، و قد بقيت لعنة هذه املقارنة تالحقها طوال سين دراستها باستثناء السنتني األخريتني 

ليت ارتاحت فقط بسبب أن مجيع معلماا مل يكونوا قد درسوا أختها من قبل و هذه هي الفترة ا) الثاين و الثالث ثانوي(
لكن هذه املقارنة ما لبثت أن عادت بصورة أشد حينما التحقت بالكلية و هي مقارنة يشترك فيها مجيع .. فيها كما تقول

و ذكرت أا على الرغم .. عنها و تفوقها عليها يف كل جوانب احلياة ىمن حوهلا و يشعروا دائما بارتفاع أختها الكرب
ائية خاصة و حصوهلا على املراكز األوىل دوما إال أن املعلمات مل يكن يرون فيها سوى أا أقل من تفوقها يف املرحلة االبتد

من أختها الكربى فحسب و يصفوا دائما بالربود املبالغ فيه و أعربت عن اعتقادها أن لوال وجود أختها الكربى يف حياا 
ا بالرغم من كل هذا إال أا مل تكن ألختها حلظة سوى املزيد لكنها تعود و تؤكد أ.. التعليمية لنالت هي حقوقها كطالبة

) املمتاز(تدىن مستواها الدراسي بعد التخرج من االبتدائية من رتبة !! من احلب و التقدير فهي تعلم أن ليس هلا يد يف ذلك
بعد االلتحاق بالكلية إىل درجة بسبب إمهاهلا كما تقول و شدة نفورها من الدراسة مث تدىن أكثر و أكثر ) اجليد جدا(إىل 

هذا و يبدو .. أا لو أولت الدراسة قدرا صغريا من االهتمام لتفوقت جدا) س(تعتقد .. محل املواد لذات السبب السابق
  !أحقيتها يف هذا االعتقاد حيث يلحظ بشكل قوي تفتح ذهنها و اتساع مداها الثقايف) س(جليا ملن يتحدث مع 

  
ذكر األم أن والدة بنتها كانت طبيعية متاما بل على العكس كانت أخف و أيسر بكثري من باقي إخوا ت :اال الطيب -٥

و كانت رضاعتها طبيعية ملدة سنتني كاملتني و مل متر بأية مشكالت أو تأخر يف أي .. من ناحية اآلالم و ما إىل ذلك
كما تعرضت .. مث شفيت منه بعد العالج) لني العظام(يف سن الثالثة أصيبت مبرض .. جانب من جوانب النمو خالل ذلك

و يف سن التاسعة أصيت حبالة إمساك حادة استمرت معها ما يربو .. املنتشر يف ذلك احلني) اللشمانيا(لإلصابة مبا يسمى 
ا فكانوا على الشهر عاشت خالهلا معاناة شديدة جدا و آالم قوية السيما و أا مل تكشف عن سبب تعبها احلقيقي ألهله

لفتت احلالة النظر إىل أا مع بداية .. يدورون ا األطباء دون التوصل للسبب و تغيبت عن املدرسة طويال نتيجة ذلك
متاثلها للشفاء و قرب عودا إىل الدراسة الحظت أمها تساعدها على حل الواجبات املدرسية املتراكمة و ما إىل ذلك و يف 

عانت ).. حسيت إن أمي أم : (ة و التقدير ألمها و استشعرت منها ذلك أو كما عربت احلالةهذا املوقف فقط شعرت باحملب
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من القولون العصيب و ال تزال كما عانت أيضا من مشاكل يف األسنان لفترة طويلة، و تكشف التقارير الطبية احلالية عن 
  ..بات يف البولعدم وجود أية أمراض أو مشاكل صحية تستحق الذكر باستثناء بعض االلتها

  
  :مصادر مجع املعلومات: رابعا
 املقابالت -١

أجرت املتدربة مخس مقابالت شخصية مع احلالة كان ميتد الوقت فيها لساعات، مجعت املتدربة خالهلا  :مقابلة احلالة-أ
يها بإسهاب عن وحتدثت احلالة ف.. معلومات كثرية عن تفاصيل حياة احلالة كما أجرت خالهلا االختبارات املطبقة عليها

 ..مشكلتها و عمق إحساسها ا و كانت متعاونة جدا يف اإلجابة على مجيع األسئلة اليت وجهت هلا من قبل املتدربة
وقد سامهت هذه املقابلة يف ،والثانية ألخوات احلالة، مع األهل خصصت األوىل لألم نيأجرت املتدربة مقابلت :مقابلة األهل -ب

األخوات خالل املقابلة عن أساهم لوضع  تحتدث.. سرة مبشكلة احلالة و مدى تأثريها على حيامالكشف عن مدى إحساس األ
وتربمهم من إبداء التذمر الدائم من وضعها من قبل ،واقتناعهم بأن ما تعاين منه هو مرض فعلي،وتفهمهم لطبيعة حالتها،أختهم 

وأعربوا عن عدم متكنهم من مناقشة والديهم يف هذا املوضوع ،املسألة  لكنهم وصفوا أنفسهم بقلة احليلة جتاه هذه.. األم و األب
كما أفصحوا للمتدربة عن اعتقادهم أن حيام ستكون .. اعتقادا منهم أم لن يتقبلوا ذلك كما يقولون و لن يتفهموه أبدا

 .. املتدربة أفضل مما هي عليه اآلن لو مل تصب أختهم ذا البالء و ذلك إثر سؤال وجه هلم من قبل
أما بالنسبة لألم فقد حتدثت خالل املقابلة عن اعتقادها بأن ابنتها قادرة على مقاومة هذه الوساوس و لكنها ترفض دائما 

وأفصحت األم أا غري مقتنعة جبدوى العالج الدوائي و لكنها رضخت قسرا لرغبة ابنتها يف ،وتستسلم هلا،االقتناع ذه املسألة
ا اآلن مل تعد تم يف كون ابنتها ستشفى من العالج الدوائي أو من غريه املهم بالنسبة هلا أن تتخلص ابنتها إ: مذلك و قالت األ
و عند سؤاهلا عن سبب توبيخها املستمر هلا و إبداء تذمرها من وضعها عند التأخر يف دورة املياه مثال .. من تلك األعراض

  )!!علشان تستعجل: (أجابت
   
سعت املتدربة جاهدة للحصول على بعض االختبارات اليت كانت ترغب يف تطبيقها على احلالة لكن  ..االختبارات -٢

نظرا للصعوبة الشديدة يف ذلك إضافة لكوا غري مدربة على الكثري منها فقد اضطرت للتحرك يف حدود ما أتيح هلا و 
 :اقتصرت االختبارات املطبقة على التايل

 The Maudsley Obessional- Compulsiveسواس القهري بطارية املودزيل للو  -أ
Inventory 

درجة يف مقياس  ١٨فقد حصلت على ؛أوضحت نتائج تطبيق البطارية أن احلالة تعاين من درجة مرتفعة من الوساوس 
: رعيةالوساوس الكلية وهي درجة مرتفعة إضافة إىل أن البطارية أوضحت أن أعراض الوسواس مرتفعة يف املقاييس الف

  .املراجعة، الشك و إحلاح  الضمري 
  
  
  : االختبارات االسقاطية: ب
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يف هذا االختبار و هي درجة  ٢٠٦حسب تقدير املتدربة فقد حصلت احلالة على درجة : اختبار روتر لتكملة اجلمل الناقصة-
أن لدى احلالة مشاعر كبرية بالنقص و  كما أظهر االختبار وفقا لقراءة املتدربة.. مرتفعة جدا و تدل على سوء التوافق الشديد

عدم الكفاية و العجز و الفشل يف الدور األنثوي و اإلنساين و الشعور بعدم الرغبة من اآلخر و إحساس بالغربة يف وجوده و 
ة و حاجة ملح.. اجتاهات سلبية حنو الناس بشكل عام و األسرة بشكل خاص و حاجة إىل استشعار األمهية و احلصول على دور

للنشاط العقلي و اجلسمي و اجلنسي و يسيطر عليها مزاج عام مكتئب و حزين و سيطرة هلواجس املرض و انشغال زائد 
 ..بالتفكري فيه و يف مآله مقرون مبشاعر نفور من احلياة و حزن و أسى على املاضي و سخط على احلاضر و تشاؤم من املستقبل

على درجات مرتفعة على األبعاد األربعة اليت يقيسها االختبار ما يشري إىل سوء  حصلت احلالة: اختبار ساكس لتكملة اجلمل-
و قد كشف االختبار وفق قراءة املتدربة عن تشوه صورة اآلخر لدى احلالة و فزعها من االقتراب .. توافقها يف ااالت احملددة

تسيطر .. التطلع إليه و البحث عنه على املستوى املتخيلمنه نتيجة لذلك ما أدى إىل فقدانه من حياا على املستوى الفعلي و 
على احلالة صراعات بني رغباا اجلنسية امللحة من جهة و بني خوف االقتراب من اآلخر من جهة أخرى مقرونة واجس اإلمث 

بفقدان األمان يف  كما تتقاذفها صراعات بني احلب و الكراهية جتاه األم و األب و إحساس.. و مشاعر الذنب من جراء ذلك
بالقذارة وجدت يف التمسك  اًكل هذا ولد لدى احلالة إحساس.. ظلهم و استشعار عجزهم عن تفهمها و تقبلها من لدم

كما تسترجع أيضا حادث سرقة ..بذكرى التبول يف فراشها مدعما له فتربع على عرش البطولة من بني كل ذكرياا عن الطفولة
كما أكد االختبار إن أكثر ما يشغل بال احلالة هو التفكري يف مشكلتها .. طفولتها رمبا كمدعم آخر بسيط و وحيد قامت به يف
  .. و املآل الذي ستؤول إليه

  
وقد كشفت نتائج التحليل إمجاال عن ،استعانت املتدربة مببادئ علم اجلرافولوجي يف حتليل عينة من خط احلالة: حتليل اخلط -٣

اجتماعية عالية و تسكنها الرغبة يف هذا الدور بغض النظر عن مدى توظيفها هلذه القدرة أو الرغبة، و أن احلالة لديها قدرة 
مع بعض النسيان الغري متوقع و  ،وتركيز عايل جدا،"و هي مسة ملحوظة جدا على احلالة"لديها إجادة قوية للحديث و اإلقناع 

كما أن لديها مجود يف .. عليها إذا استعملت طاقتها بشكل جيدوعالية الطاقة و ميكن االعتماد ،هي شخصية عملية جدا
ها بعد التفكري ءالشخصية فليس من السهل تغيريها و لديها نوع من املزاجية يف الوقت ذاته و استغراق يف التفكري فقد تغري آرا

التحليل بنوع من التطرف الشديد و تتسم احلالة أيضا كما توضح نتائج .. فيها لكنها إذا اختذت قرارا حازما تثبت عليه بقوة
  ....بعد عن الوسطية فهي إما أن تتحدث بإسهاب أو تكتم بقوة و إما أن حتب بشدة أو تبغض بشدة و هكذا

  :التشخيص النهائي: خامسا
  استناداً على األعراض الظاهرة على احلالة ونتيجة بطارية املودزيل للوسواس القهري

  "أفعال وأفكار قهرية" وسواس قهريشخصت احلالة على أا اضطراب 
  

  :TR-4-DSMحمكات اضطراب الوسواس القهري  كما وردت يف 
  :وساوس أو أفعال قهرية -أ

١- Obsessions ٤-٣-٢ -١كما تعرف ب:  
أفكار أو اندفاعات أو صور ذهنية متكررة أو مستمرة ، خيربها الشخص يف وقت ما من االضطراب كأشياء مقحمة  -١

 .سبب له قلقاً أو كرباً ملحوظاً وغري مالئمة وت
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  تعاين احلالة من أفكار واندفاعات تزعجها وتسبب هلا قلقاً وكربا  -
 .هذه األفكار أو االندفاعات أو الصور الذهنية ليست جمرد مهوم زائدة حول مشكالت حياتية حقيقية -٢
 انطبق هذا املعيار على احلالة -
 .ار أو االندفاعات أو الصور أو يعادهلا بفكرة أخرى أو فعل آخر حياول الشخص أن يتجاهل أو خيمد هذه األفك -٣
 . حاولت احلالة مقاومة هذه األفكار وجتاهلها -
ليست مقحمة عليه من اخلارج ( يدرك الشخص أن األفكار أو االندفاعات أو الصور الوسواسية هي نتاج عقله ذاته  -٤

 ).Thought Insertionكما يف حالة دس األفكار 
  .لة مدركة لذلكاحلا -
  :٤-٣- ٢-١كما تعرف ب  Compulsionsأفعال قهرية  -٢
الصالة ، العد ، تكرار كلمات يف : مثل ( أو أفعال ذهنية ) غسل اليد ، الترتيب، التحقق : مثل ( سلوكيات متكررة  -١

  .يطبقها حبذافريها يشعر الشخص أنه مدفوع إىل تأديتها استجابة لوسواس أو اتباعاً لقواعد جيب عليه أن ) صمت 
  . تندفع احلالة إىل عملية تطهري األشياء و األدوات بشكل قهري

. دف السلوكيات أو الفعال الذهنية إىل منع وقوع كرب أو ختفيف كرب ، أو منع وقوع حدث أو موقف مرهوب  -٢
ا ختفيفه أو منعه ، وإما زائدة عن  إال أن هذه السلوكيات أو الفعال الذهنية ، إما غري موصولة على حنو واقعي مبا أريد

  .احلد بشكل واضح
  ..حيث دف أفعاهلا إىل إزالة الشعور بالنجاسة.. انطبق هذا املعيار على احلالة

عند نقطة ما خالل مسار االضطراب أدرك الشخص أن الوساوس أو األفكار القهرية زائدة عن احلد أو غري  -ب
  .معقولة

  .ون وساوسها مبالغاً فيها وغري معقولةاحلالة مدركة متاماً لك -
، أو تعيق )أكثر من ساعة كل يوم ( تؤدي الوساوس أو األفعال القهرية إىل كرب ملحوظ ، وتستهلك وقتاً كثرياً  - ج

، أو أنشطته أو عالقاته االجتماعية ) أو الدراسي ( بدرجة كبرية وترية الشخص احلياتية الطبيعية ،أو أداءه املهين 
  . دة املعتا

ينطبق هذا املعيار على احلالة متاما فهي تقضي مثال ما يزيد عن الساعتني يف دورة املياه و قد تتخلف عن الدوام  -
بالكلية نتيجة ذلك و متتنع عن شرب أية سوائل سوى عند احلاجة القصوى حىت تساهم يف التخفيف من الدخول إىل 

  ..وم أو اليومني مما أدى إىل تعرضها لاللتهابات و املشاكل الصحيةدورة املياه اليت قد ال تزيد عن املرة يف الي
   
، فإن حمتوى الوساوس أو األفعال القهرية غري مقصور عليه   Iيف حالة وجود اضطراب آخر من اضطرابات احملور  -د

االنشغال بالطعام ، وجود اضطراب أكل ، أو جذب الشعر يف وجود هوس خلع الشعر : مثل ( 
Trichotillomania     أو االنشغال بالعقاقري يف وجود اضطراب التشوه الومهي للجسد ، أو االنشغال ،

بالعقاقري يف وجود اضطراب استخدام ما أو االنشغال باإلصابة مبرض خطري يف وجود توهم املرض ، أو االنشغال 
يف وجود اضطراب االكتئاب أو اجترار الذنب   Paraphiliaبدفعات أو خياالت جنسية يف وجود احنراف جنسي 

  . الكبري 



 ]  الحالة دراسة [   دبلوم التوجيه واإلرشاد األسري                

 

  ٨٩  مركز التنمية األسرية باألحساء               
 

  .Iال تعاين احلالة من أي اضطراب من اضطرابات احملور 
  

أو ملرض ) مثل عقار إدماين ، دواء ( ليس االضطراب نتيجة للتأثريات الفسيولوجية املباشرة إلحدى املواد  -هـ 
  .جسمي عام 

  . جسمي عام وال تشكو من مرضاحلالة ال تتناول أي عقار باستثناء العقار اخلاص باملشكلة 
  .مجيع هذه احملكات تنطبق على احلالة:النتيجة

  

  :األســباب: سادسا
يف ظل كل التفاصيل السابقة ترى املتدربة أن كل ما تعاين منه احلالة اآلن من أعراض و عقد هلا مربراا القوية و تعتقد  

  ..على هيئة أخرى املتدربة أا لو مل تظهر على هيئة أعراض وسواسية لظهرت
فشعورها بالدونية و النقص هو رد فعل طبيعي جدا ملا عانته احلالة و ال زالت من مقارنة دائمة و جارحة باألخت   

و تشوه صورة اآلخر لديها و ابتعادها عنه هو رد فعل طبيعي .. الكربى إضافة إىل تقليل الوالدين الدائم من شأن األبناء عموما
و مزاجها املكتئب و فقدان الدافعية هو رد فعل طبيعي أيضا إلحساسها .. تعرضت هلا من أصدقاء الطفولةأيضا للصدمات اليت 

كما أنه قد يكون أيضا .. و كراهيتها جلنسها قد يكون رد فعل ملا اتسمت به تربيتها من تزمت.. بالتهميش و فقدان الدور
و رمبا يكون أيضا كراهية ملا ترمز إليه .. با من وجودها يف حيااانعكاسا ملشاعر خفية لديها بالبغض ألختها الكربى و هرو

كما أنه قد يكون أيضا رمزا مليوهلا .. األنوثة عادة من ضعف و نقص و هو ما يتالقى مع العقدة اليت تعاين منها و تسبب كرا
يضاف إىل كل ذلك ما أظهرته نتائج .. إليه اجلنسية حنو اآلخر املغاير و هروبا من القيد الذي تفرضه األنوثة عليها يف الوصول

االختبارات من إحساسها بالفشل و العجز عن االتسام بكثري من السمات اخلاصة باألنثى كإجادة الرقص أو الطبخ أو التأنق و 
ى الدراسي أما التدين الدائم يف املستو.. التجمل و ما إىل ذلك و قد يكون يف هذا مربر قوي جدا هلذه املشاعر جتاه جنسها

  ..فترجعه املتدربة إىل مشاعر النفور اليت تسكنها جتاهها بسبب مقارنتها الدائمة بأختها الكربى أيضا كما أقرت احلالة بذلك
أما ما تعاين منه احلالة اآلن من أعراض وسواسية حادة فتفسرها املتدربة حسب رأيها املتواضع جدا أنه رمز إلحساسها   

رة الناتج رمبا عن شعور خفي و عميق بالبغض ألختها الكربى و مشاعر مماثلة ال زالت تسكنها منذ أيام الشديد باإلمث و القذا
إضافة إىل مشاعر الذنب املتنامية لديها من ميوهلا اجلنسية ..الطفولة جتاه األبوين اللذين كانا السبب األول يف خلق تلك املشاعر

و هو ما يفسر اختفاء أعراض الوسواس لديها يف مرحلة املراهقة إذ أبدلته حبب .. الناجتة عن استشعار اختالفها عن أختها أيضا
كنوع من التكوين العكسي لتلك املشاعر، و ذلك عندما فشلت يف صداقاا ) مصدر الشقاء(شديد و تعلق كبري باألخت 

لكن هذه األعراض ما لبثت ...! هذا اخليار السابقة و بالتايل يف احلصول على وجودها املفقود داخل املنزل فلم يبق أمامها سوى
أن عادت و بصورة قوية و حادة مبجرد ابتعاد أختها عنها خاصة مع عودة مقارنتها بأختها بكل شدة من قبل من حوهلا بعد 

ستقل عن التحاقها بالكلية يف كل تفاصيل احلياة و الدراسة ما أحدث رمبا خيبة أمل قوية يف نفسها ملا كانت تنتظره من دور م
إضافة إىل اشتداد الصراع بني رغباا اجلنسية و تطلعها حنو الزواج و اإلجناب من ناحية و بني خوف .. أختها يف هذا املكان

االقتراب من اآلخر املشوه من ناحية ثانية اشتدادا فرضته طبيعة املرحلة العمرية من جهة و الفراغ الذي خلفه فقدان األخت من 
  ..لديها معدل اإلحساس بالقذارة جهة أخرى ما يرفع

  

  

  :العالج : سابعا
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من ناحية أخرى ترى .. تتعاطى احلالة منذ فترة بسيطة عالجا دوائيا لكنها مل تشعر بعد بأي حتسن يذكر كما تقول
جمدية إىل  املتدربة أا ليست مؤهلة بعد القتراح خطة عالجية مالئمة لكنها تعتقد أن العالجات السلوكية املعروفة لن تكون

هذا و قد لفت نظر املتدربة جدا حديث احلالة عن شبه اختفاء األعراض حينما سافرت .. حد كبري يف التخفيف من معاناا
إىل املدينة املنورة قبل فترة بسيطة من إجراء هذه الدراسة و أرجعت احلالة سبب ذلك إىل قدسية املكان و هو ما عربت عنه 

و هو ما عزز اعتقاد املتدربة بأن حتسن احلالة مرهون حبدوث تغيري جذري يف حياا،حيث )!! يباهللا مسح على قل(بقوهلا 
اجلسمية و العقلية و (ترى املتدربة إن أحوج ما حتتاج إليه احلالة هو استشعار األمهية و اإلحساس بالقيمة و توظيف للطاقة 

ل على دور فعال مستقل متاما عن األخت الكربى و يوازي يف الغري موجهة و التقرب من اآلخر املفقود و احلصو) اجلنسية
  .نفسها ما حتاط به أختها من تقدير و اهتمام و هو األمر الذي قد يتحقق بالزواج أو اخلطوبة

  :التقرير النهائي عن احلالة
بع سنوات و سرعان ما ولدت والدة طبيعية يف بيت عائلة صغري و مزدحم ألخت تكربها بعامني و أخ يكربها بأر) س(احلالة 

ولدت هلا أخت أخرى بعد ثالث أعوام و كان األخ و األخت قريبني من بعضهما يف صغرمها دوا بينما كانت عالقتها بأختها 
و يف ظل هذه األوضاع مل يكن لديها أي شخص قريب منها لذا كانت تشعر بالغربة بل و أكثر من .. التالية هلا مضطربة جدا
ثقة أمها بأختها الكربى و اعتمادها عليها يف الكثري من األمور دوا و معاملتها هلا على أا صغرية و غري  هذا كانت تستشعر

التحقت باملدرسة يف السن الطبيعي و .. واعية و هو األمر نفسه الذي ينسحب على نظرة أخيها و أختها هلا ما أشعرها بالتهميش
يع يشيد بتفوقها و فطنتها ما فوت عليها فرصة الربوز و التميز و ظل معلماا كانت أختها يف الصف الثالث حينها و اجلم

و بقيت تعاين من التبول الال إرادي .. يقارننها بأختها يف كل صغرية و كبرية ما عزز لديها الشعور بالدونية و النقص و التهميش
و ظهرت .. ائي دون مراجعة أي أخصائي يف هذه املسألةمقرونا بشعور شديد باخلزي و االنكسار حىت اية الصف الثاين االبتد

  ..لديها يف هذه املرحلة بعض أعراض الوسواس نتيجة لكل ذلك
تكونت بينها و بني إحدى زميالا يف الصف الثالث االبتدائي عالقة صداقة محيمة منحتها شئ من الوجود املفقود لكنها سرعان 

ما .. ن تلك الصديقة يرقى إىل حد اخليانة يف عقلها الذي للتو يقبل على احلياةما تالشت يف الصف اخلامس نتيجة تالعب م
أحدث صدمة قوية يف نفسها سرعان ما حاولت النهوض منها و البحث عن مصدر جديد تستعيد به وجودها فدخلت يف عالقة 

الثقة باآلخر كل معىن له عندها و مل يبق و هنا فقد اإلخالص و .. صداقة جديدة مل تكن ايتها خمتلفة عن األوىل إىل حد كبري
أمامها سوى أختها الكربى اليت تتمتع بعالقات و صداقات واسعة دوا فأبدلت شعورها جتاهها بالغرية و احلقد الذي ساهم كل 

احلادية بلغت يف سن .. فاختفت أعراضها الوسواسية يف هذه املرحلة .. من حوهلا يف خلقه بداخلها؛ أبدلته بتعلق و حب جم
عشر و تفجرت لديها ميول جنسية حنو اآلخر املغاير مقرونا بتربية متزمتة و رفض من قبل األخت الكربى لتقبل هذه املشاعر 
اليت تشكل بالنسبة هلا النموذج الذي جيب أن حتتذي به ما عزز يف داخلها مشاعر الذنب و زاد إحساسها بالغرية من أختها و 

 اًالكره الالشعوري جتاهها و جتاه األسرة اليت أسست تلك املشاعر يف نفسها ما ولد لديها إحساس أشعل يف داخلها مزيدا من
و سرعان ما عرب هذا اإلحساس عن نفسه .. بالقذارة و اإلمث وجدت يف التمسك بذكرى تبوهلا يف فراشها أيام طفولتها مدعما له

ما خيصها و تكرار تطهريه بشكل قهري و ذلك مبجرد ابتعاد  بقوة متخذا صورة أعراض وسواسية يف هيئة شكوك بنجاسة كل
أختها عنها و عودة أحاسيس التهميش و فقدان الدور إليها السيما بعد التحاقها بالكلية و تزايد مقارنتها بأختها من قبل اجلميع 

ة مرهون رمبا بالوصول إىل هذا و بالتايل فإن حتسن احلال. و خيبة أملها يف احلصول على دور فعال و مستقل يف ذلك املكان
  .الدور
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